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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE
• COMBINATUL PETROCHIMIC DE LA 

BRAZI — unitate care prelucrează aproape 30 
la sută din producția de țiței a țării și al cărui 
colectiv a cîștigat un trimestru avans in cinci
nal, a realizat, în plus, de la începutul anului, 
derivate din țiței evaluate la circa 60 milioane 
lei — cifră care întrece substanțial angajamen
tul asumat în cinstea zilei de 23 August.

• ÎNTREPRINDEREA DE LIANȚI DIN 
BRAȘOV este a 20-a unitate economică din 
acest județ care a îndeplinit sarcinile prevăzute 
pentru actualul cincinal. Pînă Ia finele anului, 
cele trei secții ale unității vor realiza suplimen
tar importante cantități de calcar, var, ciment 
și alte materiale de construcție solicitate de șan
tierele de construcții.

• la întreprinderea de mecanică
FINĂ SINAIA valoarea economiilor obținute de

la începutul anului și pînă acum prin realiza
rea în atelierele proprii a unor agregate pentru 
fabricarea aparaturii de injecție se ridică la 4 
milioane lei. între utilajele produse aici amin
tim un ștand de probă pentru fiabilitatea pro
duselor finite, o linie de decapare-brumare pen
tru tratament termic, agregat complex de găurit 
și filetat corpul pompei de injecție.

• DE LA DANELE ȘANTIERULUI NAVAL 
GALAȚI a plecat, marți, în probe de marș Ia 
mare cea de a. 7-a navă de 18 000 TDW desti
nată exportului. Constructorii de nave gălățeni 
au încheiat, în cinstea zilei de 23 August, pri
mele probe și la nava Bușteni de 7 500 TDW 
destinată flotei noastre maritime, iar un cargou 
de 8 250 TDW este pregătit pentru a pleca in 
proba la mare la finele acestei săptămini. (A- 
gerpres).

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A PRIMIT 
PE PRIMUL MINISTRU AL IRANULUI, 

AMIR ABBAS HOVEYDA

ÎNCHEIEREA VIZITEI DE PRIETENIE 
A PREȘEDINTELUI REPUBLICII SENEGAL, 

LEOPOLD SEDAR SENGHOR
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Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu, a primit, în ziua de 
12 august, în stațiunea Neptun, 
pe primul ministru al Iranului, 
Amir Abbas Hoveyda, care face 
o vizită oficială în tara noastră.

La primire au participat tova
rășii Manea Mănescu. prim-mi- 
nistru al guvernului, și Ion 
Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale.

Oaspetele, exprimînd întreaga 
gratitudine șefului statului ro
mân pentru întrevederea acor
dată. a arătat că șahinșahul I- 
ranului. Maiestatea Sa Impe
rială Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, i-a încredințat mi
siunea de onoare de a prezenta 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
sentimentele sale de prietenie 
xi înaltă considerație și de a 
'transmite poporului român urări 
de succes în activitatea consa
crată propășirii patriei, făuririi 
unei vieții prospere si înflori
toare.

Mulțumind cordial, președin
tele Nicolae Ceaușescu a rugat, 
la rîndul său, pe premierul ira
nian să se facă mesagerul sim- 
tămintelor prietenești și de pro
fundă stimă pe care le adresează 
șahinșahului Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, al urărilor 
de prosperitate pentru poporul 
Iranian. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat, de aseme
nea, să i se transmită șahinșa- 
hului Iranului că își amintește 
cu multă plăcere de întilnirile 
și convorbirile avute, de vizita 
întreprinsă în Iran.

Președintele Nicolae Ceaușescu

TINERII ÎNTÎMPINĂ CONGRESUL AL X-LEA AL U.T.C.
Șl CONFERINȚA A X-A A U.A.S.C.R.

Pregătirea Congresului
presupune din partea

fiecărui activist o muncă
în stil „foc continuu"!

La Baia Mare, în decurs de 
trei zile, treburile gazetărești 
ne-au adus, destul de des, și 
pe la sediile Comitetelor jude
țean și municipal al U.T.C. 
Ne-a surprins, încă din prima 
zi, faptul că mulți dintre acti
viști se învîrteau pe culoare 
fără un țel anume. O situație 
similară constatasem și la Satu 
Mare. Purtăm încă în minte o 
frază auzită la unul dintre tova
răși : ..Programul se termină la 
ora cinci..." Ne gîndim încă la 
această frază cu atît mai mult 
cu cît, cu puțin timp înainte, a- 
sistasem la instruirea desfășu
rată la Comitetul Central al 
U.T.C. in legătură cu pregătirile 
pentru cel de al X-lea Congres 
al U.T.C. și a celei de a X-a 

și primul ministru Amir Abbas 
Hoveyda au trecut, apoi, în re
vistă progresele înregistrate in 
dezvoltarea relațiilor romând- 
iraniene. subliniind cu deplină 
satisfacție că aceste raporturi se 
Înscriu pe o linie mereu ascen
dentă. cunosc o evoluție remar
cabilă. că înțelegerile si măsu
rile stabilite de cei doi șefi de 
stat, cu prilejul dialogului la ni
vel înalt de la București și Te
heran. se materializează în fap
te. într-o extindere și diversifi
care continuă a colaborării și 
cooperării, pe planuri multiple. 
A fost evidențiată, totodată, do
rința comună de a intensifica și 
adinei legăturile politice, econo
mice. tehnico-știintifice și cul
turale. de a realiza o conlucrare 
intensă și durabilă între statele 
noastre, de a asigura un viitor 
tot mai rodnic relațiilor româno- 
iraniene. In acest sens, s-au e- 
xaminat noi posibilități, noi pro
grame și proiecte de colaborare

Dejun oferit de președintele Nicolae Ceaușescu 
in onoarea primului ministru al Iranului

• TOASTUL PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
• TOASTUL PREMIERULUI AMIR ARRAS HOVEYDA
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Conferințe a U.A.S.C.R. La acea 
instruire, primul secretar al CC. 
al U.T.C. sublinia în cuvintul său 
răspunderea deosebită ce revine 
activiștilor in actuala perioadă 
făcind, totodată, un apel la noi 
toți pentru a ne intensifica efor
turile în scopul rezolvării opera
tive a tuturor problemelor com
plexe reclamate de pregătirea 
Congresului. Se arăta cu 
prilej că pînă la Congres 
mas o perioadă scurtă de 
care impune o mobilizare 
rală a forțelor, o dăruire 
în muncă fără de care este im
posibil să fie rezolvate cores
punzător o serie de obiective 
cum sînt evidența membrilor, 
precizarea structurilor fiecărei 
organizații, desfășurarea pro- 

și cooperare în industrie și în 
alte sectoare de deosebită im
portantă pentru progresul eco
nomic și social al celor două țări 
și popoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și premierul Amir Abbas Ho- 
veyda au analizat, de asemenea, 
aspecte ale actualității politice 
internaționale, apreciind că pa
cea și securitatea internațională 
trebuie să se bazeze pe respectul 
suveranității și independentei 
naționale, al dreptului inaliena
bil al popoarelor de a-și hotărî 
singure soarta, fără nici un 
amestec din afară. S-a ex
primat, în același timp, con
vingerea că problemele com
plexe ale omenirii de astăzi 
pot fi soluționate, în spiritul 
păcii și al justiției, în folosul 
națiunilor, numai cu participarea 
egală și activă a tuturor țărilor, 
indiferent de orînduirea socială 
și de mărimea lor. reliefîndu-se, 
în context, responsabilitatea ce 

priu-zisă a adunărilor de dări 
de seamă și alegeri. Cunoscin- 
du-se faptul că organizația 
noastră de tineret dispune de un 
aparat restrins de activiști înca
drați, se recomanda formarea u- 
nor largi colective de tineri, so
licitarea ajutorului și a altor 
cadre care dispun de o bogată 
experiență în munca cu uteciștii 
pentru a contribui efectiv la 
pregătirea Congresului. în acest 
context, sună cu atît mai nepo
trivit fraza amintită la început 
— ,.Programul se termină la ora 
cinci..." — , mai ales cînd o 
auzi rostită de un activist al

TEODOR POGOCEANU
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revine tuturor statelor, — mari, 
mijlocii și mici, — la instaurarea 
unui climat de destindere, înțe
legere și cooperare internațio
nală.

In acest cadru, a fost reafir
mată voința României Si Iranu
lui de a conlucra mai strîns pe 
plan extern, de a-și aduce și în 
viitor întreaga contribuție la în
făptuirea securității și cooperă
rii europene, cît și la pacea 
mondială, la stingerea, prin 
mijloace politice, a focarelor de 
tensiune și conflict, la lichida
rea subdezvoltării, la democrati
zarea relațiilor interstatale, la 
realizarea unei noi ordini poli
tice și economice internaționale, 
la edificarea unei lumi în care 
toate popoarele să poată trăi 
liber și suveran, potrivit aspira
țiilor și intereselor lor legitime.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă cor
dialitate. de stimă și prietenie, 
de deplină Înțelegere.

Pentru producția de cereale 
a anului viitor

Stabilirea structurilor 
soiurilor de grîu— 

preocupare prioritară 
a acestor zile

• Soiurile timpurii trebuie să-ți găsească ponderea cuvenită 
în structura ce urmează a fi stabilită • Aplicarea recomandări
lor ministerului de resort nu e facultativă • Disciplina în produc
ție trebuie ferm instituită * Atenția acordată fiecărei verigi a 
tehnologiei griului este hotăritoare pentru nivelul producției 
e Tinerii, toți specialiștii din agricultură sint chemați să mani
feste receptivitate la nou, să aplice în practică cele mai recente 
cuceriri ale științei.

Sarcina realizării, în anul vi
itor, a unei producții de cereale 
de peste 21 milioane tone re
ține de pe acum atenția specia
liștilor, a tuturor lucrătorilor 
din agricultură, odată cu tre
cerea la efectuarea lucrărilor 
de pregătire a însămînțărilor de 
toamnă.

Specialiștii sînt unanimi de 
acord în a sublinia că un rol 
important in sporirea produc
ției de grîu îl au — atunci cînd

Marți dimineața, la încheierea 
vizitei de prietenie pe care a 
întreprins-o în țara noastră la 
invitația președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Senegal. Leopold 
Sedar Senghor, a plecat spre 
patrie.

Convorbirile la nivel Înalt, În
cheiate cu rezultate fructuoase, 
au pus în evidență noi posibili
tăți de adincire a colaborării 
dintre cele două state în dome
niul relațiilor politice, economi
ce. culturale și in alte domenii, 
a «conlucrării lor în viața inter
națională, in interesul ambelor 
popoare, al cauzei progresului și 
păcii în lume.

Ceremonia plecării a avut loc 
pe aeroportul internațional „Mi
hail Kogălniceanu" unde erau 
arborate drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Senegal. Pe frontis
piciul aerogării se aflau portre
tele președinților Nicolae 
Ceaușescu și Leopold Sedar 
Senghor, împreună cu urarea 
„Trăiască pacea și prietenia în
tre popoare!"

La sosirea elicopterului special 
cu care au călătorit președinții 
Nicolae Ceaușescu și Leopold 
Sedar Senghor, de la stațiunea 
Neptun, numeroși cetățeni aflați 
pe aeroport au făcut celor doi 
șefi de stat o călduroasă mani
festare de simpatie, au aclamat 
pentru prietenia dintre popoa
rele român și senegalez.

Sint prezenți pe aeroport to
varășii Emil Bobu. Vasile Vilcu, 
Ștefan Andrei, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne, Florea' DumitresCtt. mi
nistrul finanțelor. Constantin 
Mitea, consilier al președintelui 
Republicii, reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de 
stat, generali și ofițeri superiori.

împreună cu președintele 
Leopold Sedar Senghor se afla 
ambasadorul Andre Guillabert,

/A CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST

RUMURI ÎNALTE, CONSTANTE ÎN
REALIZAREA ANGAJAMENTELOR

O activitate economică superioară ji efici
entă presupune în primul rina ca sarcinile de 
plan și angajamentele să fie realizate ritmic, 
zi de zi, decadă de decadă. Ritmicitatea pro
ducției reprezintă, din acest punct de vedere, 
barometrul fidel al unei înalte organizări a 
muncii, al capacității de mobilizare ți acțiune 
a colectivelor din întreprinderi. Ce concluzii

oferă din această perspectivă bilanțul primei 
decade a lunii august ? Care este cota de 
participare a tinerilor la obținerea unor pro
ducții exemplare și cu ce realizări vor întim- 
pina sărbătoarea zilei de 23 August ? Un răs- 
runs clar, mobilizator la aceste întrebări 

am aflat eu prilejul raidului efectuat in două 
mari întreprinderi bucureștene.

întreprindere* de pompe. L* 
„pupitrul de comandă" al bilan
țurilor, economistul Vasile Du
mitru ne oomunică : „Planul la 

șl în corelație 
rațională — so- 
Experiența a- 
că, acolo unde,

sînt bine alese 
cu o fertilizare 
iurile cultivate, 
cestui an arată 
alături de întregul complex ai 
programului de măsuri, s-a a- 
cordat atenția cuvenită stabili
rii optime a soiurilor cultivate, 
rezultatele au fost pe măsura

AL. DOBRE
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care l-a însoțit in vizita sa In 
țara noastră.

O gardă a marinei militare 
prezintă onorul. ' Sint intonate 
imnurile de stat ale Republicii 
Senegal și Republicii Socialiste 
România. Cei doi șefi de stat 
trec in revistă garda de onoare. 
Apoi, un grup de pionieri oferă 
buchete de flori.

La scara avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și pre

producția globală * fost realizat 
și depășit. Toate sortimentele 
Incluse in plan au fost mon
tate și vor fi livrate în curînd 
beneficiarilor. Spre deosebire de 
alte perioade, prima decadă a 
acestei luni s-a caracterizat 
printr-un ritm constant al pro
ducției. fără „salturi" . și „scă
pări", toate acestea din rațiunea 
de a nu încărca suplimentar ac
tivitatea productivă din urmă
toarele decade".

„O treime din numărul de 
pompe planificate in această 
lună este produsul primei deca
de de activitate — ne declară 
Ion Constantin, secretarul comi

ședintele Leopold Sedar Senghor 
își string miinile cu cordialitate. 
Luîndu-și un călduros rămas 
bun, cei doi șefi de stat și-au 
exprimat satisfacția pentru a- 
ceastă nouă intîlnire, pentru re
zultatele rodnice ale convorbiri
lor, pentru faptul că vizita a 
contribuit lâ mai buna cunoaș
tere și apropierea dintre cele 
două popoare prietene. Președin
tele Leopold Sedar Senghor a 

tetului U.T.C. pe întreprindere. 
Săptămîna 2—8 august a repre
zentat, în acest sens, o săptămi- 

riă record de producție și cali
tate. In această perioadă ute
ciștii au realizat suplimentar 0,8 
tone piese din fontă. 0,5 tone 
piese din otel. 10 pompe de ca
tegoriile I și II. In ceea ce pri
vește producția destinată expor
tului, toți cei 1 500 de uteciști ai 
întreprinderii se pot mindri că 
au realizat peste sarcinile din 
plan 160 pompe de tip „Par-

PAVEL PERFIL
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reînnoit mulțumirile sale pentru 
ospitalitatea de care s-a bucu
rat in timpul șederii în Româ
nia. Urindu-i drum bun șefului 
statului senegalez, președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
așteaptă cu plăcere vizita oficia
lă pe care urmează să o între
prindă în țara noastră președin
tele Leopold Sedar Senghor.

La ora 9,35, avionul preziden
țial a decolat.

A 200 000-A TONA DE 
PRODUSE SIDERURGICE 

PESTE PLAN
Metalurgiștii reșițeni au 

elaborat cea de-a 200 000-a 
tonă de produse siderurgice 
peste planul la zi. Sporul de 
metal înregistrat pînă acum 
consemnează și înfăptuirea 
angajamentelor reînnoite a- 
sumate In cinstea lui 23 Au
gust, ca și realizarea celei 
mai mari producții medii zil
nice din actualul cincinal. 
De remarcat că o hună par
te din producția suplimenta
ră realizată în această pe
rioadă s-a obținut pe seama 
folosirii mai eficiente a ca
pacității utile a agregatelor 
cu flux continuu și a gos
podăririi judicioase a mate
riilor prime și materialelor, 
economisindu-se printre alte
le peste 10 milioane kWh e- 
nergie electrică și mai mult 
de 12 500 de tone combustibil 
convențional.
AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE 

DE STRĂPUNGERE LA 
GALERIA ALUNU

Minerii din formația con
dusă de Mihai Cantemir de 
la șantierul Valea Mare a 
complexului hidrotehnic și 
energetic Cerna-Motru-Tis- 
mana au săpat primii 50 de 
metri din galeria Alunu, cu
loar prin care apele Motru- 
lui și Alunului vor fi aduse 
în lacul de acumulare de la 
Cema. Colectivul care reali
zează această galerie, ce va 
străbate straturile muntoase 
pe aproape 3 200 de metri, a 
hotărit să devanseze cu circa 
o lună de zile termenul de 
străpungere prevăzut în gra-

Operatorul Velcu Victor, 
unul dintre tinerii muncitori 
fruntași ai întreprinderii de 
sirmă și produse din sîr- 
mă din Buzău. Secția e- 
lectrozi, in care lucrea
ză, se mindrește cu remar
cabile rezultate în producție. 
Alături de ceilalți uteciști, 
Victor Velcu este unul din
tre participanții activi ai 
..zilelor record" organizate 
in această perioadă în cin
stea celui de al X-lea Con
gres al V.T.C.

Foto : GHEORGHE CUCU
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JUDEȚUL DOLJ

PENTRU CE 
ORGANIZĂM 

FESTIVALURI ?

La angajamentele u
Festivalul tinereții

asumate - rezultate AMARA

noi și valoroase5
• La întreprinderea „Electro- 

putere" Craiova, echipele de ti
neri care au lucrat în sprijinul 
producției In cele 4 mari sec
toare ale întreprinderii au reali
zat peste plan în cursul lunii 
iulie 3 motoare pentru mașini 
rotative, 4 întrerupătoare tip 
100 R pentru aparatură de înaltă 
tensiune. La secția transforma
toare, echipa condusă de tînărul 
Dumitru Plăvicheanu a terminat 
pregătirile pentru bobinaj și 
montaj transformatoare cu o 
lună în avans față de plan. De 
asemenea, tot din angajamentul 
organizației U.T.C. s-au realizat 
pînă în prezent 100 de motoare 
de diferite tipuri din cele 200 
propuse pină la finele anului.

Tinerii de la această mare 
întreprindere raportează reali
zarea unei depășiri de peste 41 
milioane lei la producția globa-

lă și peste 17 milioane lei Ia 
producția marfă, peste 1 milion 
lei fiind valoarea economiilor 
realizate printr-o judicioasă fo
losire a materiilor prime, mate
rialelor și energiei electrice.

(Urmare din pag. I)

SATU MARE

• Cu planul cincinal îndepli
nit la 24 mai a.c., la întreprin
derea de confecții Craiova se 
prelimină sporuri substanțiale 
de producție. Munca organizați
ilor U.T.C. este canalizată. în a- 
ceastă perioadă, spre obținerea 
unor produse de cea mai bună 
calitate. Astfel, comitetul U.T.C., 
cu forțe proprii a deschis la 15 
iulie un curs de ridicare a ca
lificării tinerilor, care cuprinde 
pentru început un număr de 40 
din totalul de 300. Pentru o bună 
desfășurare a procesului de pro
ducție pe parcursul celor 480 de 
minute, comitetul U.T.C. a ini
țiat înființarea unei gazete în 
fiecare sector de muncă. Sub 
genericul „Ce fac ei cînd noi 
muncim ?“ gazetele ilustrează 
zilnic aspecte surprinse in pro
cesul de producție.

Ample acțiuni 
de muncă
patriotică 

în sprijinul 
producției

• Sarcini sporite pentru pe
rioada următoare revin și tine
rilor de la Combinatul chimic 
Craiova din a cărui producție de 
Îngrășăminte o mare parte este 
destinată exportului. Pînă în 
prezent, lună de lună, au fost 
realizați și depășiți toți indica
torii, astfel că tinerii chimiști 
craibveni prelimină depășirea 
angajamentului asumat cu oca
zia chemării lansate către ce
lelalte organizații U.T.C. din mu
nicipiu. Cu prilejul adunării ge
nerale a reprezentanților oame
nilor muncii, tinerii combinatu
lui s-au angajat prin reprezen
tantul lor, Nicolae Crăciun, se
cretarul comitetului U.T.C. pe 
Întreprindere, ca întreaga mun
că politico-educativă desfășurată 
pentru ridicarea și perfecțio
narea calificării și întărirea dis
ciplinei să aibă ca rezultat păs
trarea steagului de unitate 
fruntașă pe economia națională.Animați de apropierea măre

ței sărbători de la 23 August și 
hotărîți să-și îndeplinească îna
inte de termen angajamentul 
asumat în cinstea celui de al 
X-lea Congres al U.T.C. și a 
celei de a X-a Conferințe a 
U.A.S.C.R., uteciștii de la în
treprinderea „Unio" din Satu 
Mare au participat, nu demult, 
la două mari acțiuni de muncă 
în sprijinul producției. Astfel 
tinerii din atelierul „roți din
țate" au realizat o producție su
plimentară in valoare de 64 000 
lei, iar cei de la atelierul „me
canisme" au executat, pentru 
export, într-una din duminicile 
trecute, o comandă în valoare 
de 121 000 lei. La atelierul „me
canic*, uteciștii au dat viață 
inițiativei „preluarea schimbu
lui din mers" (o inițiativă a- 
parținind strungarilor) care are 
drept rezultat strunjirea, în 24 
de ore, a două tambururi peste 
plan. In plus. 60—80 uteciști
din întreprinderea „Unio" au 
participat, zilnic, la acțiunile de 
muncă voluntar-patriotfcă ce 
s-au desfășurat la construcția 
aerodromului orașului intrai 
de curind in folosință. In sfir- 
șit, mai amintim că în cinstea 
celui de al X-lea Congres 
U.T.C. a fost suplimentat 
8 000 Iei planul economic al Or
ganizației U.T.C. la muncă pa
triotică finanțată, plan acum in 
valoare de 238 000 lei. Ei au 
realizat, pînă în prezent, 180 000 
lei din acest plan și aici se 
speră ca pînă ia Congres nu nu
mai că se va obține 
integrală a planului, 
pășirea lui. Sînt doar 
succesele pe care le
eu mindrie, in aceste zile, tine
rii din Întreprinderea „Unio" 
Satu Mare.

ANGELA CHIȚU

U.T.C., adică un om tînăr, che
mat să-și dedice forțele educării 
uteciștilor in spiritul normelor 
muncii și vieții comuniștilor, 
chemat ca, prin exemplul său 
personal, să stimuleze energia și 
activitatea a sute de tineri.

După părerea noastră, în a- 
ceastă perioadă nu numai că nu 
se poate vorbi de un „program 
de serviciu", care să se termine 
la o anumită oră, ci de o muncă 
în „foc continuu", o muncă res
ponsabilă, bine organizată, te
meinic împărțită pe ore astfel 
incit să se obțină un maximum 
de eficacitate. în loc de aceasta, 
în ultima zi a prezenței noastre 
în Baia Mare, in biroul comite
tului municipal U.T.C. se gă
seau, dimineața, mai mult de 
jumătate dintre cei zece acti
viști U.T.C. în jurul orei 12, 
cînd am revenit la sediu, 
i-am găsit tot acolo. L-am 
întrebat pe locțiitorul pri
mului secretar al comitetului 
municipal U.T.C., tovarășul loan 
Pop. care este programul acestor 
activiști și, mai precis, de ce se 
află la sediu și nu în teren, in 
organizații, adică acolo unde sînt 
chemați să acționeze în aceste 
zile. Am început chiar cu tova
rășul Ioan Pop. Iată răspunsul 
primit : ,.M-a oprit aici primul 
secretar al comitetului județean 
U.T.C. Trebuie să merg cu din
sul într-o organizație..." (De ce ? 
De ce este nevoie să mergem in 
organizații cu însoțitori, cind. 
așa cum aminteam, este nevoie 
de o împărțire judicioasă a for
țelor pentru a acoperi o zonă 
cit mai întinsă și, bineînțeles, 
cît mai multe organizații 7). 
Despre prezența la sediu a to
varășului loan Crișan, locțiito
rul primului secretar al comite
tului municipal mi-a răspuns 
simplu : „Nu știu ce face, aici, 
in sediu !“. (Aveam să aflăm 
mai tirziu că dinsul știa: tova
rășul Crișan folosea intens tele
fonul pentru a-și rezolva niște 
probleme personale). Tovarășa 
Florica Muj lucra la structura 
organizațiilor U.T.C. dintr-o

școală, structură care, după cum 
ne-a mărturisit dînsa, fusese în
tocmită greșit. în mai puțin de 
zece minute, de la etaj a cobo- 
rit tovarășul Gheorghe Chio- 
deanu. unul dintre secretarii co
mitetului județean al U.T.C., 
care a venit să o „apere" pe 
tovarășa Muj. Astfel am aflat 
că structurile au fost întocmite 
greșit și că de șapte ori le-a 
respins și că. iată, trebuie să 
le trimită la București și nu 
sînt gata. Tot dinsul ne-a spus 
că nu înțelege de ce tovarășa 
Muj în loc să se deplaseze la 
școala respectivă, să discute cu 
directorul, cu secretarul U.T.C., 
încearcă să rezolve 
structurii prin.
sul continuă : _______
comitetul municipal U.T.C. 
există o coordonare a muncii...' 
părere cu care tovarășul I™ 
Pop nu 
care a 
mentă.

Despre 
țin cont 
tivități întocmite cu grijă 
zile ar mai fi multe de discu
tat. Ne mulțumim să amintim 
doar că, într-o situație dificilă 
s-au trezit și alți doi activiști 
ai comitetului județean al U.T.C. 
chemați de urgență la sediu 
din comunele Bogdan Vodă și 
Rozavlea ca să se ocupe de 
„Trofeul minerului". Ajunși în 
Baia Mare au avut surpriza 
să constate că au parcurs dru
mul de pomană, deoarece la 
amintitul concurs se... renunța
se. Avatarurile lor ni le poves
tește Gheorghe Pop, activistei 
comitetului județean U.T.C.. pe 
care îl găsim la cofetăria „Cri
nul" bîndu-și cafeaua. „Numai 
pentru zece minute am plecat... 
Eram obosit !“. Noi nu 
numărat minutele, 
punem la îndoială 
subliniem doar că acum 
buie să fim atenți la fiecare oră. 
timpul este prețios și nu tre
buie irosit fără rost !

Situația pe care v-am pre
zentat-o este cu atît mai curioa
să cu cît primul secretar

problema 
telefon. Și dîn- 

,De fapt, aici, la 
nu 

iî...“, 
____  loan 

a fost de acord și la 
protestat cu vehe-

sarcinile care 
de calendarele

nu mai 
de ac- 

pe

i-am 
nici nu-1 
afirmația, 

tre-

Comitetului municipal Baia 
Mare al U.T.C. se afla pe teren 
și, deci, era un exemplu demn 
de urmat. Poate că aici pro
verbul „Cînd pisica nu-i acasă..." 
își găsește confirmarea. Tovară
șul Lucaci, instructorul Comite
tului Central al U.T.C. ne spu
nea : „Cele constatate de dum
neavoastră nu constituie pentru 
mine niște noutăți. Am atras 
și eu atenția nu o dată mai 
multor activiști asupra perico
lului funcționarismului, al como
dității, însă — după cum se 
vede — spusele mele nu au 
avut ecou. Regretabil pentru că, 
în aceste zile, toți pînă la unul 
trebuie să fim în organizații, în 
mijlocul uteciștilor...".

Am putea încheia aici prezen
tele rînduri. Nu o vom face, 
însă, fără a releva cîteva dintre 
memorabilele și mobilizatoarele 
idei ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al partidului nostru, cuprinse în 
cuvîntarea la recenta 
comună a Comitetului 
al Partidului Comunist 
și a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a 
României. Dinsul spunea : „Tre
buie să acționăm cu fermi
tate pentru ridicarea nive
lului politico-ideologic al co
muniștilor, al activului de 
partid, pentru crearea unui mai 
puternic spirit de răspundere, de 
sacrificiu ; activitatea de revo
luționar, de comunist cere un 
asemenea spirit. Numai prin a- 
ceasta se deosebesc, pină la 
urmă, comuniștii, revoluționarii, 
de ceilalți cetățeni ! Să acțio
năm pentru ca acest spirit să 
pătrundă tot mai adine în viața 
partidului, a fiecărui activist, a 
fiecărui membru de partid".

A medita îndelung asupra a- 
■ cestor cuvinte, a înțelege pro
fundele lor semnificații politice 
și sociale și a acționa conform 
lor este o datorie de onoare pen
tru noi toți și o garanție că ne 
vom achita întotdeauna de sarci
nile pe care le primim, dovedin- 
du-ne prin fapte calitatea de 
comuniști.

Plenară 
Central 
Român

Timp de 4 zile stațiunea bal
neară Amara a găzduit o am
plă manifestare artistică : con
cursul de interpretare al tineri
lor soliști amatori de muzică 
ușoară, Festivalul tinereții A- 
flat la cea de a 8-a ediție, con
cursul organizat de Comitetul 
județean pentru cultură și edu
cație socialistă și Comitetul ju
dețean Ialomița al U.T.C. se 
impune astăzi in seria manifes
tărilor cultural-artistice de re
ferință, atrăgind la fiecare nouă 
ediție un număr sporit de tineri 
iubitori ai cintecului, de com
pozitori, interpreți. In ambiția 
organizatorilor de a colabora cu 
orchestra de estradă — secția 
ritmică — a Radioteleviziunii, 
condusă de artistul emerit Sile 
Dinicu, de a avea un juriu pres
tigios, alcătuit din compozitorii 
Vasile Donose, Laurențiu Pro- 
feta, Mișu Iancu, George Gri- 
goriu, scriitorul Nicolae Dragoș, 
muzicologul Grigore Constanti- 
nescu, de a oferi recitaluri hors- 
concours ale unor interpreți ca 
Mihaela Mihai, Angela Similea, 
Olimpia Panciu, Cornel Con- 
stantiniu, Mihai Constantinescu, 
Mihai Dumbravă, formația Sa
voy, am văzut, in primul rînd, 
un vădit nivel de exigență, do
rința de a asigura festivalului o 
structură și o platformă superi
oară. Despre nivelul acestui fes
tival am solicitat părerea pre- , 
ședintelui juriului, compozitorul 
și muzicologul Vasile Donose, 
redactor șef al emisiunilor mu
zicale și de varietăți din cadrul 
RTV : „Intre festivalurile locale 
din ultimii 2—3 ani, Festivalul 
tinereții se detașează prin serio
zitatea și calitatea organizării. 
Prestigiul festivalului este ates
tat și de seriozitatea cu care îl 
privesc și celelalte județe : peste 
20 de județe și-au trimis inter
preți. Cei 44 de concurenți de pe 
podiumul concursului au fost, 
cu puține excepții, buni și foar
te buni, aceasta demonstrind nu 
numai pasiunea lor pentru mu
zica ușoară, dar și o anumită 
pregătire muzicală făcută în li
cee, în școlile populare de artă 
sau la „Steaua fără nume". E- 
locvent aici este și faptul că în 
majoritate tinerii s-au prezen
tat cu lucrări foarte noi, unele 
premiate recent la Mamaia. Fes
tivalul de la Amara succede fes
tivalul de la Mamaia și se im-

pune aproape de la sine ca o 
secțiune a acesteia de interpre
tare destinată amatorilor".

Asistînd la repetiții, obser- 
vind „munca de laborator" cu cei 
44 de tineri, colaborarea direc
tă intre compozitori și soliști, 
descifrarea tehnicii acordării 
perfecte a interpretului cu or
chestra în îndrumarea exigentă 
a dirijorului Sile Dinicu, în 
controlarea și corectarea rigu
roasă a ținutei și a prezenței 
scenice de către prestigiosul și 
experimentatul regizor Sorin 
Grigorescu, calitatea spectaco
lelor ne-au convins asupra ro
lului acestui concurs de „școa
lă" pentru interpreții amatori. 
Calitatea excepțională a unor 
interpreți ca Angela Ciochină, 
reprezentantă a județului 
Neamț, studentă^ in anul II la 
Conservatorul — ■ - ■
bescu" 
Oancea, 
Mirela Voiculescu, 
rad), 
bovița). Daniel Fănățeanu, stu
dent (Mureș), Elena Petcu, e- 
levă (Ialomița), Lucia Grigore, 
muncitoare (Brăila), Liliana To
por. funcționară (Teleorman), 
Aida Ianculescu, studentă 
(București), a ridicat nivelul 
competiției. Pe lingă valoarea 
interpretărilor, un fapt releva
bil este și acela al calității re
pertoriului. Marea majoritate a 
concurenților s-au prezentat cu 
lucrări noi de bună factură, 
reprezentative pentru muzica

„Ciprian Porum- 
București, Mihaela 

elevă (Dîmbovița), 
, elevă (A- 

Viorel Faur, elev (Dim-

»

al 
cu

realizarea 
ci și de- 
cîteva din 
raportează

P. TEODOR

RITMURI
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kins". Am mobilizat deja toți ti
nerii pentru o nouă săptămînă 
record de producție și calitate. 
Ea se va desfășura în perioada 
16—23 august și sînt sigur că 
vom obține de această dată re
zultate superioare tuturor acțiu
nilor de acest gen inițiate pînă 
acum".

întreprinderea mecanică fină. 
Fișa sumară de prezentare a a- 
cestui harnic colectiv arată ast
fel : în prima decadă a lunii au
gust planul pe sortimente a fost 
și el integral realizat, obținîn- 
du-se chiar sporuri considerabile 
la producția de șublere. micro
metre, comparatoare ș.a. „Re
zultatele sînt cu atît mai evi
dente — declară Ion Ciuclea, se
cretarul comitetului U.T.C. pe 
I.M.F. —, cu cit, întreprinderea

Pe „șantierele prezintă

EVADAREApracticii studențești
Un amănunt pe care decanul preajma amănuntelor, firește, ore de mînuire a acestei unelte

Facultății de medicină veterina- respectând specificul fiecărui sinonime cu agricultura insasi.
râ din Timișoara, tovarășul prof, plan de producție, plan de cer». A&rmarea personalității, viito-
dr Octavian Popa, ni l-a relatat cetate, permănintă preocupare :'xului.3pecialist nu este met pe

"pentru autodotate, vacanța șt 
concediile, printr-o riguroasă e- 
șalonare, își au locul cuvenit.

In noile spații ale Institutului 
agronomic^ deocamdată s-au mu
tat facultățile de medicină ve
terinară și zootehnie. Incepind 
din februarie, anul acesta, apor
tul studenților la lucrările de 
construcție și de amenajare a 
spațiilor interioare se ridică 
pină la începutul lunii iulie la 
11 344 ore. Valoarea producției 
rezultate din activitățile de pro
ducție în avelierele-școală — 
creșterea bovinelor, ovinelor, al
binelor etc., precum și in labo
ratoarele cu specific prestări de 
servicii s-a ridicat la 2 151 000 
lei pe primul semestru în cele 
două facultăți. In zootehnie, spe
cificul integrării constă în în
grijirea animalelor de către stu
denți, aportul fiecăruia crescind 
odată cu promovarea unui nou 
an de studiu. Drept urmare, o 
parte din normele de muncitori 
încadrați au fost preluate de 
studenți. Astfel s-a ajuns ca 
numărul acestora să scadă de la 
15 la 5. Din anul al treilea în
cepând. practica își extinde preo
cupările spre domeniile strictei 
specialități. Locul îl iau unită
țile agricole cu care, pe baza 
unor înțelegeri convenite, se 
stabilesc temele lucrărilor de 
diplomă, transformate astfel în 
teme de cercetare aplicată. Păs- 
cuț Ion, Gh. Nițulov și Nicolae 
Cătană fac parte, alături de cîte
va cadre didactice, dintr-un co
lectiv care a contractat cu Insti
tutul „Pasteur" din București o 
lucrare privind profilaxia unor 
boli infecțioase la păsări. Cer
cetările pe teren s-au făcut la 
I.A.S. Avicola Giarmata. Stăm 
de vorbă cu primul dintre ei.

— Muncind efectiv, accesul 
spre abstracțiunile științei este 
mult .mai lesnicios, practica e- 
fectivă te ajută să înțelegi lu
cruri pe care, prin studiu, le 
înțelegi mult mai greu. Și apoi 
mai e și celălalt aspect, de or
din moral. Pretutindeni în lume 
un bun fermier știe să țină o 
sapă în mină în așa fel îneît să 
nu facă bătături, după primele

în treacăt : pe aceeași axă se 
află sau urmează a se construi 
în acești ani Casa agronomului, 
Liceul agricol. Institutul agro
nomic cu toate anexele și clini- 
cile veterinare. Domeniul aces
tui complex destinat să pregă
tească specialiști avînd drept u- 
nică formă permanentul dialog 
în termeni foarte concreți dintre 
studiu-cercetare-producție se 
întinde pe circa 3 000 de ha. Din 
acest punct de vedere realiza
rea imperativului integrării be
neficiază încă de pe acum, de 
toate condițiile. Cit despre efi
ciență, ea poate fi evidențiată 
încă de pe acum. In cazul Insti
tutului agronomic, o primă par
ticularitate este participarea ne
mijlocită a studenților la edifi
carea bazei materiale simultan 
cu „testarea" celor mai adecvate 
forme de organizare a practicii 
de specialitate, apreciată drept 
principal „laborator" de inițiere 
.în tainele meseriei. Anul de stu
diu se apropie tot mai mult de 
anul calendaristic, iar dacă îl 
comparăm cu anul de producție 
al unei întreprinderi industria
le asemănările merg pină

''".departe, stinjenită de ocupațiile 
aparent neprofesionale. Pentru 
1975, facultățile de medicină ve
terinară și zootehnie 
nă contractate 30 de 
ințifice cu diverși 
Studenții, alături de 
dactice, participă ca

in
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au împreu- 
lucrări ști- 
beneficiari. 
cadrele di- 

__ autori la 
majoritatea dintre ele. Obiecti
vele urmărite sînt cu precădere 
cele care vizează, în final, creș
terea producțiilor animaliere. La 
acestea se adaugă asistențele de 
specialitate acordate în clinici, 
laboratoare și pe teren, sarcină 
preluată aproape în exclusivi
tate de către studenți. Drept 
urmare, numai la capitolul 
prestări, de servicii s-a realizat 
deja 80 la sută din valoarea pla
nificată pe întregul an.

— Sintem, ne spune decanul 
Facultății de medicină veteri
nară, intr-un proces de cîștigare 
a unei experiențe în domeniul 
organizării, ea însăși o practică 
de care vrem să profităm din 
plin.

Autoaprecierea făcută este, ni 
se pare, în egală măsură un an
gajament menit să ofere certi
tudinea că sarcinilor ce stau 
in fața agriculturii, viitorii spe
cialiști le vor răspunde cu o 

pregătire temeinică.
ION DANCEA

î
î
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zilenoastră s-a aflat în aceste __
într-o amplă perioadă de reor
ganizare. Atelierele A.M.C. au 
fost mutate în noua hală 100. 
S-au manipulat deci, zeci de 
tone de utilaje și echipament. 
Pentru ca producția să nu înre
gistreze scăderi, toți cei 2 100 de 
uteciști au muncit în schimburi 
prelungite sau angrenați în di
verse forme de muncă patriotică 
în Sprijinul producției. Deci, cu 
toate aceste condiții deosebite, 
angajamentul nostru, al uteciști
lor va fi îndeplinit cu aceeași 
fermitate cu care l-am lansat. 
Pînă in ziua de 23 August, tine
rii de la sculerie vor da peste 
plan 50 de cuțite speciale, cei de 
la „manometre" vor realiza su
plimentar 40 de mecanisme pen
tru manometre speciale, iar ute-. 
ciștii matrițeri vor fabrica 2 
matrițe de injecție în plus".

(Urmare din pag. I) 

cerințelor, a efortului depus. 
Cooperative agricole de pro
ducție ca cele din Furculești 
și Purani — Teleorman, Poiana 
Mare — Dolj, Lovrin, Lenau- 
heim și Comloșu Mic — Timiș 
ș.a. au obținut producții medii 
ce depășesc 4 mii kilograme la 
hectar, în ciuda condițiilor de 
climă nefavorabile ale acestui 
an, dar ca urmare a aplicării 
întocmai a tuturor prescripțiilor 
tehnologiilor de cultură la grîu. 
Din păcate această cerință nu 
a fost respectată în toate uni
tățile agricole. în ceea ce pri
vește structura soiurilor, de 
pildă, o recentă analiză a spe
cialiștilor Ministerului Agricul
turii. Industriei Alimentare și 
Apelor a relevat deficiențe de
loc neglijabile, abateri de la 
recomandările făcute. Față de 
indicațiile date încă de anul 
trecut ca soiurile timpurii să 
ocupe o pondere de circa 28 
la sută, ele au fost însămînțate 
pe numai 24 la sută din supra
față, în timp ce soiurile tîrzii 
au acoperit o suprafață cu 10 
la sută mai mare decît cea re
comandată. Evident, această 
nerespectare a structurii soiu
rilor, această încălcare a reco
mandărilor specialiștilor s-a re
percutat negativ asupra nivelu
lui producției. Aceasta pentru 
că soiurile tardive s-au dovedit 
sensibile la o serie de boli — 
îndeosebi rugina brună, fuza- 
rioza și făinare — fapt ce a in
fluențat producția și calitatea ei. 
în plus, soiurile timpurii au 
dat producții medii la hectar 
mult superioare celor tîrzii.

u

Scenariul : Francisc Munteanu ; Regia : Ștefan Traian 
Roman ; Imaginea ; Octavian Basti ; Muzica : Gabriel 
Mârgărint; Decoruri și costume : arh. Radu Câlinescu, Ga
briela Lăzârescu ; Montajul: Margareta Anescu ; Sunetul: 
ing. Andrei Papp.

Cu : Gheorghe Dinică, Jean Constantin, Emmerich 
Schaffer, Ion Bog, Emanoil Petruț, Silviu Stânculescu, Ion 
Marinescu, Constantin Codrescu, Constantin Guriță, Mihai 
Păiădescu, Iulian Necțulescu.

Film realizat în studiourile Centrului de Producție Cine
matografică „BUCUREȘTI".

Argumente suficient motivate, 
credem, pentru a sublinia ne
cesitatea unei reorientări ferme 
în stabilirea structurii soiurilor, 
în necesitatea aplicării întocmai 
a recomandărilor, în instituirea 
unui control riguros — cu pro
nunțat caracter preventiv — a 
feluiui în care, la nivelul uni
tăților agricole, se dă curs 
practic acestor cerințe.

Toate aceste constatări, co
relate cu observațiile specialiș-

SOIURILE 
DE GRÎU

tilor din cercetare și producție 
au fost materializate în reco
mandarea ca în anul agricol 
1975—1976 repartiția grupelor de 
soiuri să aibă următoarea struc
tură : soiuri timpurii — 39,2 la 
sută în C.A.P. și 43 la sută în 
I.A.S. ; soiuri mijlocii — 27,7 
la sută și, respectiv, 20 la sută ; 
soiuri tîrzii — 33.1 la sută în 
C.A.P. și 37 la sută în I.A.S. 
După cum se vede o creștere 
substanțială a ponderii soiurilor 
timpurii, cu sublinierea că, în 
funcție de sămînță, prevederile 
pentru soiurile timpurii trebu
ie socotite la limita minimă, 
iar cele pentru soiurile tîrzii la 
cea maximă.

i
I

î 
î 
)
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împreună cu stațiunile de 
cercetări agricole, laboratoarele 
de agrochimie și pedologie și 
inspectoratele de controlul cali
tății semințelor, direcțiile agri
cole, trusturile I.A.S., fiecare 
unitate în parte trebuie să sta
bilească zonele și microzonele 
de favorabilitate ale fiecărui 
soi, asigurîndu-se trei soiuri cu 
perioadă de vegetație și cerințe 
agrobiologice diferite.

Calendarul griului stabilește 
ziua de 20 august ca dată-li- 
mită pentru pregătirea seminței 
ce urmează a fi pusă în pămînt. 
Pregătirea seminței de grîu tre
buie deci să se facă finind sea
ma, în primul rînd, de propor
ția soiurilor ce se vor cultiva. 
Se impune, în aceste zile, gră
birea ritmului de condiționare 
a semințelor și de analiză a 
lor pentru a se stabili elemen
tele valorii biologice pentru 
calculul cantității de sămînță 
la hectar. Respectarea întocmai 
a tuturor prevederilor tehnolo
giei de cultură, diversificarea 
soiurilor și structurarea lor ra
țională în consens cu cele mai 
noi cuceriri ale științei, dubla
tă de o introducere a discipli
nei ferme, riguroase în aplica
rea recomandărilor asigură încă 
din start condiții favorabile a- 
tingerii obiectivului principal 
ce stă în fața agriculturii noas
tre socialiste : sporirea produc
ției de cereale.

în agricultură lucrează un 
număr important de tineri. Și 
lor le revin, deci, alături de 
toți lucrătorii ogoarelor, sar
cini deosebite în traducerea în 
practică a cerințelor enumerate 
mai sus.

noastră ușoară. De la secreta
rul Comitetului județean Ialo
mița al U T.C., Radu Soare, am 
aflat că încă din luna mai a 
fost organizată faza de masă a 
concursului pe centre comunale. 
Fazele s-au succedat cu regu
laritate, periodic, la nivel in- 
tercomunal, în 14 centre, apoi 
la nivel orășenesc, în centrele 
Slobozia, Fetești, Călărași și 
Țăndărei, iar, in final, la nivel 
județean, unde au fost selec
tați 6 soliști și promovați pe 
scena Festivalului tinereții. 
Dar, așa cum ne declara diri
jorul Sile Dinicu, misiunea 
compozitorilor, a specialiștilor 
nu se 
narea 
„Greu 
lente, 
drumi 
ponsabilitatea de la primii pași 
în însușirea alfabetului inter
pretării".

ALINA POPOVICI

termină odată cu sem- 
unei liste de premii1 
nu este să depistezi ta

ci să le crești, si le în- 
cu toată atenția și res-

Premiile concursului: « Mare
le premiu — Angela Ciochină 
(Neamț) ; • Premiul I — Miha
ela Oancea (Dîmbovița), • PțțK- 
miul II — Mirela Voiculescii. 
(Arad) • Premiul III — Viorel 
Faur (Dîmbovița) • Premii spe
ciale — Premiul tinereții Ele
na Petcu 
„Omagiul 
Grigore (Brăila), Premiul juriu
lui — Daniel Fănățeanu (Mu
reș).

(Ialomița), Premiul 
muncii" — Lucia

VOCI ȘI VOCAȚII

CINEMATOGRAFICE")
Amplu studiu despre național 

și universal în arta filmului, 
cartea lui Florian Potra ple
dează de fapt in numele unui 
unic și generos țel, acela al do- 
bîndirii conștiinței cinemato
grafice.

Argumentînd demnitatea sta
tutului de artă al filmului, Florian 
Potra își construiește demonstra
ția plecînd de la încadrarea su
biectului în estetica generală. 
Solida construcție a tezei se 
sprijină pe temeinicia esteticii 
marxiste. Universalitatea ter
menilor ei ajută la raportarea 
la celelalte arte, insistîndu-se 
permanent asupra elementelor 
„specificului filmic", atribut ne
spus de drag autorului. Dis
cursul critic postulează în e- 
sență în jurul termenilor-cheie 
de „specific național", „univer
sal" și „specific filmic". Con
cluziile apar în urma etapelor 
de serioasă argumentare, bogă
ția și precizia referințelor do
vedind permanent 
autorului.

„Marii artiști ai 
sînt și naționali, și 
măsura universalității 
chide Florian Potra într-o eta
pă a demonstrației sale. Exem
plele sînt grăitoare ; Eisenstein, 
Chaplin, Fellini, Kurosawa. Nu 
lipsește nici pilda negativă 1 
„westernul all’italiana" sau 
„spaghetti" este un subprodus 
artistic, consecință a deznațio
nalizării unui gen cinematogra
fic prin excelentă american.

In capitolul cel mai întins al 
cărții, „Elemente de specific 
național în film", sînt analizate 
particularitățile tematice și sti
listice ale mai multor cinema
tografii. Universalitatea siste
mului de referință este echiva
lată cu „unitatea limbajului ico
nic al filmului". Modul de a în
cadra, monta și povesti cinema
tografic sînt elemente ce înles
nesc o comparație între stilurile 
cinematografice naționale. A- 
jungind aici, autorul nu putea 
să nu consacre o bună parte a 
studiului său analizei stilului 
național al cinematografului 
nostru. Căutînd elementele de 
continuitate dintre epoca veche 
și nouă a cinematografului nos
tru, Florian Potra trece în re
vistă particularitățile stilului 
cinematografic românesc : pre-

dilecția pentru istoria națio
nală, încrederea in sugestiile 
literaturii, preferința pentru e- 
roul om social, tematica ce 
exaltă o anume omenie. Auto
rul găsește filmului nostru și o 
particularitate a ritmului, „ca
dența măsurată, molcomă poate 
dar nu leneșă", ce ar proveni 

matca narativității popu- 
tradiționale al cărei metru 
sfătoșenia". Discuția 
locurilor geografice prefe- 
prilejuiește critica pitores-

asu-

erudiția

ecranului 
chiar pe 

lor", con-

este 
pra 
rate . , ...
cului comercializat, greșeală ce 
a tentat din păcate pe multi ci
neaști. Ultimele creații ale ci
nematografiei noastre sînt adu
se și ele în discuție și momen
tul includerii lor obligă la un 
bilanț.

Cu toții urmărim cu interes 
pașii înainte pe care ii face cu 
fermitate sau nesiguranță cine
matografia noastră. Intr-un mo
ment de efervescență creatoare 
ca acela pe care îl trăiește în 
ultimii ani cinematograful ro
mânesc se impune și un serios 
suport teoretic. In ce măsură 
cartea lui Florian Potra serveș
te acestui deziderat ? 
că ideea ei cea mai 
este aceea de școală 
pentru care autorul 
călduros. Analizînd 
creării școlii naționale Florian 
Potra amintește și una, după 
noi extrem de importantă : „ra
portul de solidaritate intre per
sonalitățile creatoare și masa 
cineaștilor". Sugestiile cărții ma 
se constituie intr-un minuțios 
program de realizare a dezide
ratului școlii naționale. Studiul 
lui Florian Potra ajută însă la 
o anume obiectivare a cineaști
lor și pledează pentru dobindi- 
rea conștiinței cinematografice, 
element de vitală importanță 
pentru progresul acestei arte. 
Dobîndirea acestei conștiințe ar 
fi un ciștig important pentru 
că, așa după cum spune auto
rul „artiștii mari nu se pot fa
brica în mod artificial, volunta
rist. In schimb e posibilă cre- 

unui cli- 
ecloziunii

Credern 
prețioasă 

națională, 
pledează 

premisele

area și întreținerea 
mat cultural prielnic 
de talente și valori".

DANA DUMA
•) FLORIAN POTRA : „Voci 

și vocații cinematografice", 
Editura Meridiane, 1975, 246
pagini.

PENTRU NOUL AN ȘCOLAR

MAGAZINELE
COOPERAȚIEI DE CONSUM 
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B ȘI RECHIZITE ȘCOLARE



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 MIERCURI 13 AUGUST 1975

Dejun oferit de președintele Nicolae Ceaușescu
in onoarea primului ministru al Iranului, 

Amir Abbas Hoveyda
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a oferit, marți, în 
stațiunea Neptun, un dejun în 
onoarea primului ministru al 
Iranului, Amir Abbas Hoveyda.

1 Au participat tovarășii Ma
nea Mănescu, Emil Bobu. Emil 
Drăgănescu, Ion Pătan, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Andrei, Nicolae

Giosan, Ioan Ursu, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor ex
terne, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele, 
Mihail Florescu. ministrul in
dustriei chimice. Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe. Alexandru Boabă, am

basadorul României la Teheran.
Au luat parte Aii Reza Bah- 

rami, ambasadorul Iranului la 
București, Hasanali Mehran, ad
junct al ministrului pentru pro
blemele economice și financiare, 
Parviz Raji, consilier personal 
al primului ministru, Hushang 
Batmanghliteh, director general 
pentru probleme economice în

Ministerul Afacerilor Externe, 
care însoțesc pe premierul; ira
nian în vizita sa în tara noas
tră.

în timpul dejunului, care a de
curs într-o ambiantă de caldă 
prietenie, președintele "Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru 
Amir Abbas Hoveyda au rostit 
toasturi.

TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, 

a primit din partea președintelui Republicii Federative a Braziliei, 
ERNESTO GEISEL, următoarea telegramă :

în numele familiilor afectate și al meu personal doresc să mul
țumesc Excelenței Voastre pentru mesajul de compasiune transmis 
cu ocazia recentelor inundații care au produs ravagii în unele state 
din nord-estul Braziliei.

Folosesc această ocazie pentru a reafirma față de Excelența Voas
tră asigurarea Înaltei mele considerațiuni.

Toastul președintelui 

Nicolae Ceausescu 
->

Domnule prim-ministru,
Aș dori să exprim satisfacția 

mea pentru faptul că vă avem 
ca oaspeți, pe dumneavoastră, 
pe colaboratorii dumneavoastră,
— ceea ce constituie o expre
sie a bunelor relații existente 
între țările noastre, intre cei 
doi șefi de stat, român și ira
nian.

F.elațiile dintre țările noastre 
au cunoscut o dezvoltare puter
nică in toate domeniile de acti
vitate — atit sub aspect macro
economic, cit și microeconomic; 
ele au Ia bază preocuparea sta
telor noastre de dezvoltare eco- 
nomico-socială independentă, 
de a asigura făurirea, in fie
care țară, a unei dezvoltări 
care să contribuie la bunăstarea 
și fericirea poporului. Totoda
tă, ele se înscriu in preocuparea 
pentru o largă colaborare inter
națională, pentru relații noi, 
bazate pe egalitate, pe respect 
al independenței, suveranității, 
neamestec în treburile interne, 
pe necesitatea realizării unei 
noi ordini economice și politice 
internaționale.

In acest spirit, relațiile dintre 
țările noastre corespund pe de
plin intereselor celor două po
poare și tendințelor generale 
ale națiunilor care se pronunță 
pentru lichidarea vechilor ra
porturi de inechitate, pentru 
realizarea unei lumi mai drepte 
și mai bune.

îmi amintesc cu multă plă
cere de intilnirile și convorbi
rile pe care le-am avut cu Ma
iestatea Sa Șahinșahul Iranului
— în Iran și România. De ase
menea, apreciez mult intilnirile 
dintre primii miniștri ai țărilor 
noastre, dintre miniștri și glți 
reprezentanți ai României și 
Iranului, care au acționat în 
mod minunat pentru realizarea 
in viață a ceea ce s-a stabilit 
cu prilejul întilnirilor dintre 
șefii de stat.

In fond, putem spune că dez
voltarea relațiilor dintre Româ
nia și Iran a avut loc in cadrul 
marilor schimbări ce s-au pro
dus in viața internațională, ca
re au favorizat și au deschis 
perspective și mai bune colabo
rării dintre țările noastre. Am 
conlucrat strins și pe plan in

ternațional în soluționarea di
feritelor probleme care preocu
pă omenirea. S-au obținut une
le rezultate pe calea destinde
rii și colaborării. Aș putea 
menționa încheierea cu succes 
a conferinței general-europene, 
care are o importanță ce depă
șește cu mult viața politică a 
continentului nostru. Dar sint și 
alte schimbări care vorbesc des
pre toate aceste transformări ce 
au loc pe pian internațional. 
Sint bucuros că reprezentanții 
țărilor noastre au conlucrat ac
tiv in cadrul Organizației Na
țiunilor Unite și al altor orga
nisme internaționale, pentru 
a-și aduce contribuția la noul 
curs spre destindere din viața 
internațională.

Știm că mai avem multe de 
făcut. în cursul vizitei dumnea
voastră s-a ajuns la multe înțe
legeri bune cu privire la rela
țiile bilaterale. Nu vreau să mă 
refer acum Ia ele ; voi mențio
na numai că sintem ferm hotă- 
riți să facem totul pentru a asi
gura o colaborare cit mai bună 
în toate domeniile de activitate 
— economic, tehnico-științiflc, 
cultural și in alte domenii.

Sint incă multe probleme in 
viața internațională, printre ca
re problemele economice, lichi
darea subdezvoltării, realizarea 
unei noi ordini economice, in 
care România și Iranul pot — 
și aș dori să-mi exprim convin
gerea că vor conlucra activ pen
tru a contribui la găsirea celor 
mai bune soluții, care să țină 
seama de interesul tuturor' sta
telor și, în primul rînd, să asi
gure țărilor mici și mijlocii po
sibilități și drepturi egale in 
toate domeniile de activitate. în 
acest spirit doresc să apreciez 
vizita dumneavoastră, domnule 
prim-ministru, ca un moment 
important in dezvoltarea rela
țiilor dintre România și Iran, 
în realizarea unei colaborări bu
ne care se înscrie în vederile și 
înțelegerile stabilite de șefii ce
lor două state.

Aș dori să ridic acest pahar 
și să urez o bună colaborare in
tre România și Iran ; in sănă
tatea Maiestății Sale Șahinșa
hul Iranului ; in sănătatea 
dumneavoastră ; pentru bună
starea și fericirea poporului 
prieten iranian ! (Aplauze).

Vizitarea unor obiective 
social-cuiturale din Capitală

îți cursul dimineții de marți, 
pr; hui ministru al Iranului, 
A mir Abbas Hoveyda, împreu
nă cu primul ministru al gu
vernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, au 
vizitat unele obiective social- 
cuiturale din Capitală.

Premierul iranian a avut o- 
cazia să cunoască preocupările 
edililor bucureșteni pentru con
tinua dezvoltare a orașului, ca
racteristică tuturor localități
lor țării, grija statului nostru 
pentru îmbunătățirea condiții
lor de viață ale populației.

Toastul premierului 

Amir Abbas Hoveyda
Domnule președinte,
Permiteți-mi să adaug citeva 

cuvinte Ia ceea ce ați spus cu 
ațîta elocvență. Aș dori să arăt 
că am fost însărcinat de Maies
tatea Sa Imperială Șahinșahul 
Iranului să vă transmit cele mai 
bune urări din partea sa și să 
discut cu dumneavoastră unele 
probleme de interes general. Am 
avut prilejul să facem aceasta 
și, desigur, voi informa asupra 
acestui lucru pe Maiestatea Sa.

Știu, domnule președinte, ce 
legături strinse s-au statornicit 
intre Maiestatea Sa Imperială 
Șahinșahul Iranului și dumnea
voastră ; știu că toate intilnirile 
dumneavoastră au dus la rezul
tate pozitive, nu numai pe plan 
bilateral, ci și pe plan interna
țional. Problemele pe care le-ați 
evocat cu Maiestatea Sa și pro
tocolul pe care l-ați semnat 
aici, la București, au avut o im
portanță primordială in proble
mele internaționale.

Invitația care mi-a fost adre
sată de primul ministru român 
mi-a oferit prilejul de a avea 
numeroase convorbiri cu dinsul, 
precum și cu colaboratori ai 
domniei-sale, și am găsit ime
diat un teren comun pen
tru a ne înțelege asupra 
unui mare număr de proiecte ce 
vor putea să ne apropie și mai 
mult. în mod sigur, acestea con
stituie un nou pas în privința 
înțelegerilor bilaterale ; mai sint 
și alți pași pe care primul mi
nistru român și cu mine ii vom 
face cit mai curind in această 
direcție.

Am urmărit cu interes — aș 
spune chiar cu mîndrie — acti
vitatea pe care ați desfășurat-o 
la Conferința de la Helsinki și 
ceea ce delegația română a în
treprins în cadrul lucrărilor 
primelor două faze, în ce pri
vește elaborarea documentelor 
și mai ales, a Actului final. 
Există idei comune in gindirea

dumneavoastră politică și aceea 
a Maiestății Sale Imperiale 
Șahinșahul Iranului — indepen
dența națională și politică, dez
voltarea fiecărei țări după inte
resele și opțiunile sale interne. 
In acest spirit, pot să vă garan
tez că noi, primii miniștri, vom 
respecta nu numai instrucțiunile 
pe care le-am primit, dar vom 
acționa amindoi într-o asemenea 
manieră incit să facem ca a- 
ceastă cooperare româno-irania- 
nă să progreseze continuu. Și 
aceasta pentru că dintr-o astfel 
de colaborare și cooperare nu 
vor ciștiga numai Iranul și 
România, ci ele vor constitui, în 
același timp, un exemplu de fe
lul cum țări cu sisteme politice 
și sociale diferite înțeleg să-și 
dezvolte relațiile. Cînd mă refer 
la diferența de sistem, vreau să 
spun că in fond, domnule pre
ședinte, nu este decit o chestiu
ne de semantică. Avem aceleași 
țeluri : poporul român și poporul 
iranian să poată trăi in cele mai 
bune condiții, să poată profita 
fiecare de dezvoltarea sa națio
nală. Dumneavoastră, fiecare din 
cei doi șefi de stat ați dat acest 
impuls dezvoltării propriului 
popor. Amindoi ați putut, în 
momente diferite ale istoriei 
noastre, să ne învățați că a trăi 
înseamnă să ai o existență inde
pendentă ; că a trăi înseamnă să 
te afirmi ca un om demn. Fie
care popor a ajuns pe drumul 
său la aceasta.

Primul ministru român și eu 
insumi ne vom strădui să apli
căm această politică pentru a 
face cooperarea dintre noi mai 
largă, mai importantă.

Și pentru mine, domnule 
președinte, este mai mult de- 
cît o onoare să-mi permit să 
ridic paharul in sănătatea pre
ședintelui Ceaușescu ; pentru 
prietenia iraniano-română ; pen
tru dezvoltarea relațiilor priete
nești dintre poporul român și 
poporul iranian. (Aplauze).

Dineu oficial oferit de
primul ministru al Iranului

Primul ministru al Iranului, 
Amir Abbas Hoveyda, a oferit, 
marți, în stațiunea Neptun, un 
dineu oficial in onoarea primu
lui ministru ăl Guvernului Repu
blicii Socialiste România, Manea 
Mănescu.

Au participat Ion Pâțan, Vasi
le Vîlcu, Nicolae Giosan, loan 
Ursu, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, alți 
membri ai guvernului și amba
sadorul României la Teheran.

Au luat parte persoanele ofi

ciale care îl însoțesc pe primul 
ministru iranian.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, cei doi prim-miniștri au 
toastat în sănătatea președinte
lui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și a 
Maiestății Sale Imperiale Mo
hammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, șahinșahul Iranului, pen
tru întărirea prieteniei și adîn- 
Cirea colaborării româno-iranie- 
ne, pentru prosperitatea și fe
ricirea celor două popoare.

„CUPĂ CONGRESULUI AL X-LEA AL U.T.C.
Șl CONFERINȚEI A X-A A U.A.S.C.R."
• ARGEȘ

în zilele de 9—10 august, la 
Pitești a avut loc etapa jude
țeană la volei și oină, a „Cupei 
Congresului" la care au luat 
parte 26 echipe, respectiv 300 
participanți reprezentîndu-i pe 
cei circa 11 000 de tineri și ti
nere de pe teritoriul județului 
care au fost antrenați la dis
putatele întreceri. Iată echipele 
câștigătoare : volei băieți : Elec
tromotor Pitești ; volei fete : 
echipa din comuna Tițești ; la 
oină titlul a fost cucerit de for
mația „Pacea" din Tițești. După 
festivitatea de premiere a avut 
loc preselecția pentru alcătui
rea echipelor de volei care ur
mează să reprezinte județul 
Argeș în faza finală pe țară.

POPESCU VIRGIL 
activist al Comitetului 

județean Argeș al U.T.C.

& TIMIȘ
în cadrul manifestărilor sporti

ve dedicate Congresului al X-lea 
al U.T.C. și Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R., în zilele de 9—10 
august a.c. la Timișoara a avut 
loc etapa județeană la volei și 
oină din cadrul „Cupei Con
gresului U.T.C.". Au participat 
16 echipe. Cîștigători au fost : 
la volei — fete : echipa comu
nei Sînmihaiul Român ; la volei 
— băieți, echipa din comuna 
Tomești, iar la oină cea din 
comuna Belinț.

La concursurile desfășurate în 
cadrul etapei de masă au par
ticipat peste 45 000 de tineri și 
tinere la următoarele discipli
ne : volei, handbal, fotbal, at
letism, oină, trîntă, tenis de 
masă, șah, tenis de cimp și 
înot. S-a evidențiat, cu acest 
prilej, preocuparea organizații
lor U.T.C. din comuna Tomești, 
de la întreprinderea Electroba- 
nat Timișoara și Liceul nr. 1 
Timișoara pentru a mobiliza la 
aceste activități un nunjăr cît

mai mare de tineri. De mențio
nat, totodată, faptul că aceste 
întreceri au avut loc și pe șan
tierele de muncă patriotică ale 
elevilor și studenților, in tabe
rele de odihnă și de pregătire 
a tineretului pentru apărarea 
patriei și în unele cluburi șco
lare constituite pentru perioada 
de vacanță. Paralel cu întrece
rile sportive, prin acțiuni de 
muncă patriotică, tinerii din Ju
dețul nostru au construit și re- 
amenajat 30 baze sportive din
tre care 7 terenuri de tenis de 
cîmp, 10 terenuri de fotbal, 5 
piste pentru atletism, apoi te
renuri de handbal, volei etc.

BOGL HELMUT 
activist al Comitetului 

județean Timiș al U.T.C.

O CONSTANȚA
In județul Constanța întrece

rile sportive din cadrul „Cupei 
Congresului U.T.C." au cunos

cut o amploare deosebită, ele 
reunind la start, in fazele de 
masă, peste 30 000 de partici
panți. Tineri sportivi din sate 
și orașe și-au disputat întiieta- 
tea la fotbal, volei, oină, tenis 
de masă, tenis de cimp, hand
bal și atletism.

După cum ne spunea Con
stantin Sterian, activist al Co
mitetului județean Constanta 
al U.T.C. s-au remarcat, pînă 
acum, in mod deosebit, întrece
rile care au avut loc la cen
trele Albești și Băneasa. Dumi
nică s-au desfășurat întrecerile 
fazei județene la oină și volei. 
Iată ocupanții primelor locuri : 
volei feminin — „Farul II", 
Constanța ; volei masculin — 
I.M.U. Medgidia ; oină — co
muna Lipnița. In a doua jumă
tate a lunii august se vor de
clanșa și întrecerile la fotbal 
la care vor participa 32 de e- 
chipe împărțite in 3 serii.

POMPILIU COMȘA

Demonstrație 
internațională de judo

M1INE, joi, in sala sportu
rilor de la Floreasca, cu în
cepere de la ora 17,30 va a- 
vea loc o interesantă de
monstrație internațională de 
judo. Alături de cei mai va
loroși practicanți ai acestui 
sport din țara noastră, vor 
evolua și trei sportivi japo
nezi, Veniți la București, 
pentru un schimb de expe
riență. Este vorba de dublul 
campion al lumii Morotishi 
Sinomaki, Hidemitsu Kumi- 
kasa și joshinori Takinei.

„Trofeul Tomis" la volei
Tradiționala competiție de 

volei „Trofeul Tomis" a început 
ieri în sala sporturilor din Con
stanța, reunind selecționatele 
masculine ale Poloniei, cam
pioană mondială, Cehoslovaciei, 
Iugoslaviei, Ungariei și Româ
niei. Iată primele rezultate : 
România — Ungaria 3—2 (15—13, 
15—10, 4—15, 10—15, 15—6): Po
lonia — Cehoslovacia 3—2 (15—5, 
11—15. 15—12, 8—15, 15—10). As
tăzi se joacă meciurile : Româ
nia — Cehoslovacia și Polonia — 
Iugoslavia.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, 
a primit din partea Șefului Statului afgan, MOHAMMAD DAOUD, 
următoarea telegramă :

în numele poporului afgan și al meu personal, vă rog să accep
tați călduroasele mele mulțumiri pentru amabilul dumneavoastră 
mesaj de felicitare transmis cu ocazia aniversării Zilei Republicii 
Afganistan, împreună cu cele mai bune urări pentru sănătatea 
dumneavoastră, pentru întărirea relațiilor prietenești, existente, în 
interesul celor două popoare ale noastre, pentru noi succese și 
prosperitate poporului prieten al României.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Federal al Confe
derației Elvețiene, PIERRE GRABER, următoarea telegramă :

Doresc să exprim mulțumiri călduroase pentru amabilele feli
citări, pe care Excelența Voastră mi le-a transmis, cu ocazia Zilei 
naționale a Elveției.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a primit o 
telegramă din partea ministru
lui afacerilor externe al Belgiei, 
Renaat van Elslande, prin care 
mulțumește pentru urările ce 
i-au fost adresate cu ocazia Zi
lei naționale a tării sale.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, a pri
mit un mesaj de mulțumire din 
partea ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Singapore, 
S. Rajaratnam, pentru felicită
rile transmise cu ocazia zilei 
naționale a acestei țări.

De la corespondenții 
noștri voluntari

ARGEȘ : Un concurs la care au participat toți 
uteciștii

Organizat de Comitetul municipal Pitești al U.T.C., In moderna 
sală a Casei de cultură a sindicatelor s-a desfășurat etapa finală 
a concursului „Programul partidului — programul nostru de luptă", 
început In luna mai, concursul a antrenat în cele două faze ante
rioare majoritatea organizațiilor U.T.C. din unitățile economice ale 
Plteștiului. Primul loc a fost obținut de fetele de la întreprinderea 
de stofe „Argeșana". (TUDOSE LUCIAN).

ARAD : Un nou teren redat agriculturii
Exista în județul Arad un teren de 500 ha de pe care cooperatorii 

nu puteau obține recoltele planificate din pricină că în tot cursul 
anului Staționau pe el apele Teuzului. Datorită amplului program 
de desecări ce se înfăptuiește în zona Consiliului intercooperatist 
Beliu, prin regularizarea apei TeuzUlui, care trece prin mijlocul su
prafeței arnintite. pe o lungime de 4 km, acest-teren va fi scos com
plet de sub influența băltirilor. (PETRU ABRUDEAN).

TULCEA : in cinstea zilei de „23 August"’
Colectivul de muncă al întreprinderii de alumină s-a angajat 

ca în cinstea marii sărbători de la ,,23 August" să realizeze o pro
ducție suplimentară de 500 tone alumină, și tot pînă la sfîrșitul 
acestei luni să introducă în fluxul productiv instalația de caustifi- 
care pentru eliminarea carbonatului din instalații. Organlzîndu-și 
cu multă pricepere munca, minerii de la Altîn-Tepe și-au depășit 
angajamentul anual cu 2,6 milioane lei. (LUCIAN CRISTEA).

CLUJ : Elevi la muncă patriotică
Pe „Șantierul județean de muncă patriotică a tineretului" Dej 

muncesc in cinci serii cîte 100 de elevi de la Grupul Școlar Trans
porturi Cluj-Napoca. S-au format echipe de lucru, care au hotărft 
să nu părăsească șantierul pînă nu realizează zilnic 150 m.l. de dig 
— cu 50 m mai mult decât s-a prevăzut Inițial.

întrecerile între echipe au avut drept rezultat depășirea angaja
mentelor zilnice cu 2—3 la sută. în acest ritm, un calcul estimativ 
arată că cei 1 900 m de dig proiectați vor fi terminați cu 15 zile 
înaintea angajamentului inițial. Aceasta înseamnă — ne spune șeful 
de lot ing, Ion Pop — că vom da posibilitate seriei de la 15 august 
să ajute muncitorii la alte lucrări. (RADU VIDA).

• ECHIPA masculină de 
handbal a României a repurtat 
a doua victorie în cadrul tur
neului internațional care are 
loc în orașul cehoslovac Mar
tin. După ce au învins cu sco
rul de 18—15 (7—9) echipa de 
tineret a Cehoslovaciei, hand- 
baliștii români au întrecut cu 
12—10 (9—4) echipa R. D. Ger
mane. Cosma și Licu au înscris 
cîte 4 puncte. Echipa Poloniei 
a învins cu 12—10 (9—4) for
mația de tineret a Cehoslova
ciei.
• DUPĂ disputarea turneelor

de tenis de la North Conway și 
Indianopolis, în clasamentul 
„Marelui Premiu F.I.L.T." con
duce argentinianul Guillermo 
Vilas cu 520 puncte, urmat de 
Manuel Orantes (Spania) — 369 
puncte, Arthur Ashe (S.U.A.) — 
260 puncte, Ilie Năstase (Româ
nia) și Bjorn Borg (Suedia) — 
cîte 255 puncte, Jan Kodes 
(Cehoslovacia) — 213 puncte, 
Raul Ramirez (Mexic) — 205
puncte, Jimmy Connors (S.U.A.)

— 200 puncte, Jaime Fillol (Chi
le) — 172 puncte, Roscoe Tanner 
(S.U.A.) — 167 puncte.

• FINALELE „Cupei Euro
pei" Ia natație vor avea loc Ia 
sfirșitul săptăminii Ia Moscova 
(grupa A), — Sofia (grupa B)

gliei, Ungariei, Olandei, Italiei, 
U.R.S.S. și Suediei. Cealaltă 
grupă, programată Ia Tours 
în Franța (16—17 august), va 
reuni sportivele din Spania, 
Franța, Grecia, Polonia, Elveția 
și Cehoslovacia.

la masculin, — Leeds (grupa A) 
și Tours (grupa B) la feminin, 
întrecerile de Ia Moscova sint 
programate în zilele de 16 și 17 
august cu participarea sportivi
lor din R. D. Germană, R. F. 
Germania, Anglia, Ungaria, 
Italia, Suedia și U.R.S.S. în a- 
celeași zile, la Sofia, iși vor 
disputa victoria sportivii din 
Bulgaria, Spania, Olanda, Po
lonia, România și Iugoslavia, 
întrecerile feminine de Ia Le
eds vor avea loc la 15 și 16 
august cu participarea R. D. 
Germane, R. F. Germania, An

• LA 20 AUGUST, în loca
litatea Egger (Ungaria) va în
cepe tradiționalul turneu inter
național de box pentru „Cupa 
Istvan Dobo". La acest turneu 
vor participa și 6 pugiliști re- 
prezentînd secția Box Club 
Brăila : Coman Eremia (48 kg), 
Gh. Marinei (54 kg). I. Răduță 
(60 kg), E. Stoica (63,500 kg), 
I. Vlad (67 kg) și C. Cocîrlea 
(75 kg).

a TURNEUL internațional de 
tenis de la Indianopolis a fost 
cîștigat de spaniolul Manuel 
Orantes. care în final l-a în

tNTlLNIRE

Marți, 12 august, tovarășul 
Ilie Verdeț, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., s-a in- 
tîlnit la sediul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român cu tovarășul Lazar Ko- 
lișevski, membru al Prezidiu
lui C.C. al U.C.I., membru al 
președinției R. S. F. Iugoslavia, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
se află la odihnă în țara noas
tră, împreună cu familia.

La convorbirea care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, a participat Du
mitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față Raiko Kneje- 
vici, însărcinat cu a.i. al R.S.F. 
Iugoslavia la București.

TABĂRĂ

Tabăra națională de la Craiova 
a C.C. al U.T.C., care a găzduit 
400 de elevi din toate județele, 
s-a închis, marți. Aici și-a des
fășurat lucrările cea de-a 4-a 
sesiune științifică școlară repu
blicană, au avut loc concursul 
cultural-artistic „Cinstim Con
gresul al X-lea al U.T.C.", com
petiții sportive, acțiuni de mun
că voluntar-patriotică, vizite la 
muzee și unități economice.

VIZITĂ
La invitația Comitetului Na

țional pentru Apărarea Păcii 
ne-a vizitat țara, în perioada 
5—12 august, o delegație a Co
mitetului sovietic pentru apăra
rea păcii formată din prof. Via- .

dimir Kovanov, vicepreședinte 
al Academiei de Științe Medi
cale a U.R.S.S., membru al 
prezidiului Comitetului sovietic 
pentru apărarea păcii, și Iurl 
Vasiliev, activist al Comitetului 
sovietic pentru apărarea păcii.

Oaspeții au fost primiți la 
secția Relații Externe a C.C. al 
P.C.R., Ia Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii, unde a 
avut loc un schimb de păreri 
privind sarcinile și obiectivele 
de Viitor ale celor două organi
zații ; au avut convorbiri la A- 
cademia de Științe Medicale, 
spitalul de neurologie ,,Dr. 
Gheorghe Marinescu", la Con
siliul general A.R.L.U.S. ; au 
vizitat obiective economice și 
social-cuiturale din Capitală și 
din județul Constanța.

PLECARE
Marți dimineață a părăsit Ca

pitala delegația economică 
egipteană, condusă de Mo
hamed Zaki El Shafei, mi
nistrul economiei, care a par
ticipat la lucrările celei de-a 
IX-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale de cooperare 
economică și tehnico-științifică 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Arabă Egipt.

La plecare ,pe aeroportul O- 
topeni, membrii delegației au 
fost salutați de Angelo Micu- 
lescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare, de 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Petru Bur- 
lacu, ambasadorul României la 
Cairo, și Hassan Daoud, amba
sadorul R. A. Egipt la Bucu
rești.

VEȘTI DE PE OGOARE
O în întreprinderile agricole 

de stat din Cîmpia Banatului 
s-au încheiat arăturile de vară 
pe întreaga suprafață planificată. 
Au încheiat această lucrare și 
mecanizatorii care lucrează pe 
terenurile consiliilor intercoope- 
ratiste Ceacova, Deta. Peciul 
Nou, Jebel, Remetea Mare și 
altele din județul Timiș.

• în întreprinderile agricole

de stat continuă într-un ritm 
crescînd pregătirile pentru însă- 
mîntările de toamnă. Condițio
narea semințelor, lucrare de 
mare importantă pentru produc
ția anului viitor, s-a realizat în 
proporție de 81 la sută. într-o 
serie de județe printre care Ti
miș, Prahova, Dîmbovița, Bacău 
și Sibiu pregătirea semințelor 
s-a terminat.

Sf»O«T • WOIIT
Act final în „Cupa 
speranțelor" la oină

Tradiționala competiție rezer
vată celor mai tineri jucători 
de oină, „Cupa speranțelor", a 
cunoscut în acest an un frumos 
succes, reunind la etapa de 
masă peste 1 000 de echipe, re- 
prezentînd școli generale din 
țară. Bunăoară, în județul Bo
toșani au fost cuprinse în în
treceri 92 de formații, iar in ju
dețele Argeș, Constanța, Ialo
mița și Neamț au concurat 220 
de echipe, pregătite cu compe
tență de numeroși profesori de 
educație fizică și instructori 
sportivi. Dintre competitoare 
s-au remarcat reprezentantele 
școlilor generale din comunele 
Bargăoani (Neamț), revelația ac
tualei ediții, a 7-a, Frasin (Su
ceava), Rădași-Crasna (Gorj), 
Suraîa (Vrancea), Văcărești 
(Dîmbovița), Rîmnicelul (Bu
zău), Olteni (Teleorman) și 
Turnu Roșu (Sibiu), care au a-

vins cu 6—2, 6—2 pe Arthur 
Ashe (S.U.A.), recentul învin
gător al turneului de la Wim
bledon. în finala probei de du
blu masculin, spaniolii Manuel 
Orantes și Juan Gisbert au în
trecut cu 7—5, 6—0 pe Wojtek 
Fibak (Polonia), Hans Pohmann 
(R. F. Germania).

• PRIMA manșă din cadrul 
„Marelui Premiu al Angliei" 
contind pentru campionatul 
mondial a fost cîștigată de mo- 
tociclistul Johnny Ceccoto (Ve
nezuela). Proba s-a desfășurat 
pe clasicul circuit de la Silves- 
tone de-a lungul unui traseu 
în lungime de 160 km. El a 
realizat cu o motocicletă „Ya
maha" — 750 cmc timpul de 
56’33”2/10, obținind o viteză me
die orară de 176,91 km. Pe lo
cul doi s-a clasat francezul Pa
trick Pons cu 57’01”6/10, urmat 
de finlandezul Țepi Lansivouri 
— 57’23”8/10.

rătat o bună pregătire, reușind 
să cucerească titlul de campi
oane pe județ.

întrecerile finale pe țară s-au 
desfășurat, timp de trei zile, pe 
stadionul „23 August" din Ro
man, oferind jocuri deosebit de 
spectaculoase și echilibrate, in 
care competitoarele au folosit 
o gamă variată de procedee 
tehnice. De subliniat că, pentru 
prima oară, s-a aplicat jocul cu 
3 mingi, contribuind la dinami
zarea partidelor susținute de 
cele 21 de formații participante 
la ultimul act al competiției. O 
evoluție remarcabilă a avut e- 
Chipa Școlii generale din Turnu 
Roșu (județul Sibiu) pregătită 
de profesorul Vasile Teodor și 
instructorul sportiv Pompiliu 
Istrate, care a reușit să ciștige 
toate jocurile, ocupind locul I. 
Astfel, tinerii oiniști din comu
na Turnu Roșu cuceresc pentru 
a 5-a oară (de 3 oră consecutiv) 
trofeul „Cupa speranțelor". Pe 
locurile 2 și 3 s-au clasat for
mațiile din Bărgăoani și Frasin.

M. LERESCU 
__________ I

CAMPIONATELE UNIUNII 
EUROPENE DE TENIS

La Viena au luat sfirșit cam
pionatele Uniunii europene de 
tenis. In finala probei de dublu 
feminin, perechea sovietică Ol
ga Morozova și Marina Kroșina 
a dispus cu 4—6, 7—5, 6—4 de 
Martina Navratilova și Renata 
Tomanova (Cehoslovacia). La 
dublu masculin a terminat în
vingătoare perechea poloneză 
Tadeusz Nowicki, Jacek Nied- 
zwiedski, care a întrecut în fi
nală cu 6—2, 6—3, 7—6 cuplul 
bulgar Bojidar și Matei Pampu- 
lov. Proba de dublu mixt a fost 
cîștigată de Navratilova—Hutka 
(Cehoslovacia),

O VALOROASĂ CERCETARE 
ROMÂNEASCĂ

Un grup de cercetători de la 
Institutul de mecanica solidelor, 
din care fac parte dr. ing. A- 
lexandru Vaicum, inginerii Ion 
Vasile, Ion Gheorghian și teh
nicianul Florea Tacă, a finalizat 
recent o lucrare tehnico-știin
țifică de mare eficiență econo
mică. Este vorba de studiul sta
bilității în teren a stilpilor de 
inaltă și foarte înaltă tensiune. 
Realizînd, în prima etapă, o in
stalație cu buncăr automatizat 
pentru încercarea modelelor de 
fundații, cercetătorii au trecut 
la experimente complexe, pe 
baza cărora s-au putut aduce 
corective importante formulelor

cunoscute de calculul rezisten* =. 
ței stilpilor, îndeosebi la încli
nare. Totodată, s-a pus la 
punct un nou procedeu de ra
cordare a armăturii în fundații, 
ceea ce a permis reducerea cu 
25—30 la sută a cantității de 
oțel beton. La nivelul unei sin
gure întreprinderi, economia se 
ridică la peste 6 milioane lei 
anual. Specialiștii institutului ' 
au elaborat un îndrumar tehnic 
de calculul fundațiilor pentru 
stilpii liniilor electrice, care, 
împreună cu documentația prin
cipală, a fost predat construc
torilor.

Pregătiti-vci 
din timp pentru 
noul an școlar!

Magazinele sl raioanele spe
cializate ale Ministerului Co
merțului vă stau la dispoziție 
cu un bogat sortiment de uni
forme școlare.

UNIFORME PENTRU BĂ
IEȚI: pantaloni scurțt din doc 
(cis. I—VIII); cămăși zefir caro 
(cis. I—vin); pantaloni stofă 
(cis. I—XII); costume stofă 
(cis. I—XII); cămăși din zefir 
alb pentru pionieri.

UNIFORME PENTRU FETE: 
rochițe pentru preșcolari; ro
chițe din zefir caro (cis. I— 
IV); șortulețe din olandină 
(els. I—IV); bluze din olandi
nă (cis. V—XII); bluze zefir 
alb pentru pioniere; sarafane 
Samura (cis. V—VIII); halate 
de protecție din olandină; sa

rafane stofă (cis. V—XII); fus
te plisate pentru pioniere.

UNIFORME PENTRU TINE
RII CARE PARTICIPĂ LA 
PREGĂTIREA PENTRU APĂ
RAREA PATRIEI: costume 
pentru fete și băieți, formate 
din bluzon, pantalon șl basc, 
confecționate din tercot Oreste 
(bumbac cu poliester). Bluzo- 
nul are aplicat pe umeri doi 
epoleți, iar pe mineca brațului 
drept un ecuson reprezentînd, 
pe verticală, culorile drapelu
lui Republicii Socialiste Româ
nia și stema țării.

Bluzonul are în părțile late
rale, jos, elastic pentru ajus
tare.

Prețul unul set complet: 249 
lei. Se procură și cu plata in 
rate.

ț
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întreprinderea 
de transport București

ÎNCADREAZĂ URGENT
• j .^NCITORI NECALIFICAȚI din București și din toate 
județele țârii pentru pregătirea prin cursuri de policalificare 
in vederea obținem simultane a permiselor de conducere ca
tegoria „B (taximetre), categoria „D" (autobuze) și troleibuze.

Durata cursurilor de policalificare este de 12 luni, după care 
absolvenții — posesori ai permiselor categ. ,,B“, „D“ și troleibu- 
«sitățiVOr & încadrati în exPloatările I.T.B. în funcție de ne-

Șe_ primesc : bărbați (cu serviciul militar satisfăcut) și fe
mei in virsta de 22—34 ani, absolvenți ai școlii generale de 8 (7) ani.

a) Candidații vor fi încadrati muncitori necalificați timp de 
3 luni in cadrul exploatărilor după care pe timpul școlarizării 
vor primi o indemnizație lunară egală cu media retribuției rea- lizate.

b) Cazare gratuită in căminele întreprinderii și masă contra cost.
c) Legitimație de călătorie pe mijloacele de transport urban
După școlarizare, cursanții devenind încadrați ai I.T.B. vor 

putea să beneficieze de prevederile Decretului nr. 307/1971, pri
vind stabilirea domiciliului în București.

Solicitant» se pot adresa la Biroul învătămînt I.T.B. din str 
dr. Grozovici nr. 4, sector 2, telefon : 12 2414 — și ja Exploa
tarea Transport Autobuze, Calea Șerban Vodă 161—156, telefon : 

sau 23 88 70 — biroul personal.
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La sediul Națiunilor Unite a fost dată

publicității

Introducerea la raportul anual

Consiliul de Securitate a continuat luni după amiază exami
narea cererilor de admitere în 
Republicii Democrate Vietnam

Cererile de admitere ale ce
lor două state vietnameze în 
O.N.U. s-au bucurat de un larg 
sprijin din partea unui mare 
număr de state membre ale Con
siliului de Securitate, ale Orga
nizației Națiunilor Unite, pre
cum și a reprezentanților opi
niei publice din diferite țări ale 
lumii. înaintea ședinței de luni 
a Consiliului de Securitate, Co
mitetul de coordonare al grupu
lui țărilor nealiniate membre ale 
O.N.U. a dat publicității o de
clarație oficială. în care a ex
primat sprijinul deplin al sta
telor neangajate față de primi
rea în O.N.U.- a reprezentanților 
eroicului popor vietnamez.

In Consiliul de Securitate au 
fost prezentate proiectele de re
zoluție respective in care se 
cerea Consiliului să recomande 
Adunării Generale admiterea în 
O.N.U., ca membri cu drepturi 
depline, a R. D. Vietnam și Re
publicii-Vietnamului de Sud. în 
dezbaterile din Consiliu, repre
zentanții unui mare număr de 
state membre ale acestui orga
nism, între care cei ai U.R.S.S., 
R. P. Chineze, Guyanei, Tanza
niei, Japoniei, Franței. Suediei 
si ai altor țări au sprijinit întru 
totul admiterea celor două state 
vietnameze în Organizație apre
ciind că intrarea lor în O.N.U. 
reprezintă o 
care decurge 
ririi păcii în 
lume.

Admiterea 
turi depline 
mez a fost 
cu căldură 
României, Bulgariei, Cehoslova
ciei, Cubei. Indiei, Iugoslaviei, 
Poloniei, Somaliei și Ungariei, 
țări care nu fac parte din Con
siliu dar care au luat parte la 
dezbaterile acestui organism.

Luind cuvîntul în cadrul a- 
cestor dezbateri, desfășurate 
înaintea votului, reprezentantul 
permanent al României la 
O.N.U., ambasadorul Ion Datcu, 
după ce s-a referit la victoria 
istorică a poporului vietnamez în 
lupta îndelungată pentru elibe
rarea patriei sale, a independen
tei și libertății, apreciind că a- 
ceasta constituie o victorie a 
forțelor progresiste de pretutin
deni, a exprimat SDrijinul deplin 
și consecvent al României fată 
de recunoașterea drepturilor

necesitate politică, 
din interesele întă- 
Asia și în întreaga

în O.N.U. cu drep- 
a poporului vietna- 
sustinută. totodată, 
de reprezentanții

Organizația 
și Republicii
inalienabile 
vietnameze, 
de a participa ca membri 
drepturi depline în Organizația 
Națiunilor Unite. Arătînd că ad
miterea Republicii Democrate 
Vietnam și Republicii Vietna
mului de Sud în O.N.U. este un 
pas logic și natural în direcția 
participării celor două 
vietnameze ca membri cu 
turi egale ai comunității 
naționale, reprezentantul 
noastre a subliniat că guvernul 
României acordă întregul său 
sprijin cererilor de admitere in 
Organizație ale celor două state 
vietnameze. Aceasta, a adăugat 
reprezentantul României, va 
permite O.N.U. să-și aducă o 
contribuție sporită la întărirea 
păcii și lărgirea cooperării 
Asia și în întreaga lume.

Trecîndu-se la vot, 13 din cele 
15 țări membre ale Consiliului 
de Securitate s-au pronunțat în 
favoarea admiterii în O.N.U. a 
celor două state vietnameze, în- 
registrîndu-se o abținere (Costa 
Rica) și un vot împotrivă, cel al 
Statelor Unite. întrucit S.U.A. 
sint membru permanent al Con
siliului de Securitate, cu drept 
de veto, votul delegației ameri
cane a împiedicat adoptarea ce
lor două proiecte de rezoluție, 
care recomandau admiterea ce
lor două state vietnameze în 
O.N.U.

într-o declarație comună, dată 
publicității luni seara la sediul 
din New York al Națiunilor U- 
nite, ambasadorii Nguyen Van 
Luu și Dinh Ba Thi. observatorii 
permanenți ai R.D.V. și. respec
tiv, R.V.S. la O.N.U.. au apre
ciat că în opoziția lor fată de 
admiterea celor două state viet
nameze in Organizație. Statele 
Unite se află izolate și și-au 
exprimat convingerea că apro
piata sesiune a Adunării Gene
rale va dovedi sprijinul larg al 
majorității membrilor Națiunilor 
Unite față de cererile de intrare 
în O.N.U. ale R.D.V. și R.V.S., 
care va determina retrimiterea 
problemei spre examinare Con
siliului de Securitate. Observa
torii la O.N.U. ai celor două 
state vietnameze au reafirmat că 
guvernele lor doresc stabilirea 
de relații normale cu Statele U- 
nite, pe baza Acordului de la 
Paris, și reglementarea proble
melor aflate în litigiu în rela
țiile cu S.U.A.

Națiunilor Unite ale 
Vietnamului de Sud.
ale celor două state 
între care și acela 

cu

state 
drep- 
inter- 

țării

In

Progrese în restabilirea activității
economice și în stabilizarea

vieții înRepublica Vietnamului de Sud
Intilnirea președintelui G.R.P.al R.V.S. cu un grup 

de ziariști din țâri socialiste
în cadrul unei întâlniri 

cu un grup de ziariști din 
fărî socialiste aflați în 
Saigon, președintele Gu
vernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, Hu
ynh Than Phat, a făcut o 
amplă prezentare a situa
ției actuale în țară.

După ce a subliniat semnifi
cația internă a victoriei istorice 
de la 30 aprilie, președintele 
G.R.P. a înfățișat primii pași în 
instaurarea și consolidarea pu
terii revoluționare, în restabili
rea activității economice și in 
stabilizarea vieții poporului, care 
au permis ca în prezent situa
ția să se dezvolte într-o direcție 
favorabilă. Arătînd că în cele 
trei luni care au trecut securita
tea și ordinea socială au fost a- 
sigurate, Huynh Than Phat a 
menționat unele dificultăți ge
nerate de situația apărută prin 
victoria fulgerătoare, cind for
țele armate și de represiune ala 
regimului marionetă s-au dezin
tegrat. Cea mai mare parte a 
acestora s-a prezentat autorită
ților. Avînd sprijinul maselor 
care înțeleg noua lor calitate de 
stăpîn pe propria soartă în exer
citarea puterii revoluționare, 
procesul de normalizare s-a des
fășurat pașnic.

Pe plan economic, a continuat 
Huynh Than Phat, în ciuda ur
mărilor războiului și a politicii 
neocolonialiste promovate de 
S.U.A. în Vietnamul de Sud (de
pendența de străinătate în do
meniul materiilor prime varia 
între 80—100 la sută), prin efor
turile proprii și

satele lor, în anii următori, 1,5 
milioane persoane.

Industria sud-vietnameză a în
registrat succese importante în 
reluarea activității. Numeroase 
întreprinderi au sporit produc
ția, în unele unități depășindu-se 
de 2—3 ori nivelul din trecut. 
Se depun în continuare eforturi 
pentru restabilirea activității în 
industrie, paralel cu asigurarea 
locurilor de muncă pentru foștii 
soldați marionetă și familiile lor. 
Totodată, se acționează pentru 
crearea unor noi relații de pro
ducție.

în continuare, Huynh Than 
Phat a arătat că pe lingă obiec
tivele menționate există sarcina 
importantă de a crea condițiile 
pentru reunificarea țării, care 
este nu numai o aspirație pro
fundă a poporului, ci și o ce
rință obiectivă a revoluției viet
nameze. Cei 30 de ani de luptă 
au demonstrat că poporul nos
tru este unit și că nici o forță 
nu-1 poate diviza după victorie.

cu sprijinul ță-

trimisul A- 
spună cîte-

Solicitat de 
gerpres să 
va cuvinte în perspectiva a- 
propiatei zile de 23 August, 
Huynh Than Phat a decla
rat : „Sint foarte bucuros că 
peste cîteva zile țara dum
neavoastră va sărbători ziua 
eliberării sale. Doresc să fo
losesc acest prilej pentru a 
transmite, în numele Fron
tului Național de Eliberare 
și al Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu, salutul și 
felicitările noastre, partidu
lui, poporului și guvernului 
român și să exprim gratitu
dinea noastră față de ajuto
rul acordat de poporul și 
guvernul român în lupta 
noastră de eliberare din tre
cut și în reconstrucția eco
nomică din prezent. Tot
odată, îmi exprim speranța 
că prietenia dintre popoare
le celor două țări va fi per
manent consolidată și întă
rită".

rilor socialiste și altor țări 
frățești au fost făcuți pași 
însemnați pe calea vinde
cării rănilor războiului și 
a restabilirii activității. în agri- 
cultură se urmărește îmbunătă
țirea dotării tehnice, multipli
carea recoltelor și reîntoarcerea 
la sate a celor concentrați cu 
forța in zonele urbane. Reveni
rea acestora în gospodăriile lor 
este 
rea 
din

esențială pentru dezvolta- 
producției agricole. Numai 
orașul Saigon vor pleca in
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Pentru transpunerea In viață
a hotărîrilor adoptate de 

Conferința general-europeană
INTERVIUL PREȘEDINTELUI 

FINLANDEI

Președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, a declarat, 
in cadrul unui interviu, că 
semnarea Actului final al 
Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa con
stituie un factor esențial în 
cadrul eforturilor spre con
solidarea cursului de destin
dere a încordării atît pe con
tinentul nostru, cit și în în
treaga lume. Rezultatele con
crete ale hotărîrilor adoptate 
la conferință se vor vedea în 
oerioada următoare. Sint însă 
convins, a spus președintele 
Finlandei, că toate statele 
participante vor adopta mă
suri neîntîrziate pentru tran
spunerea în viată a acestor 
hotărîri.

în evaluarea rezultatelor 
celei de-a treia etape, la cel 
mai înalt nivel, a Conferin
ței general-europene, a adău
gat Urho Kekkonen, trebuie 
avute în vedere și marele 
număr de întîlniri și convor
biri dintre șefii de stat și de 
guvern prezenti la Helsinki.

ACORD ASUPRA CONVOCĂRII
CONFERINȚEI PRIVIND VIITORUL1
CONSTITUȚIONAL AL RHODESIEI

Conferința privind viitorul 
constituțional al Rhodesiei va 
avea loc, fără nici un fel de con
diții prealabile, pînă la 25 au
gust. în zona podului de cale 
ferată Victoria care asigură le
gătura între Zambia și Rhodesia 
— se arată intr-un comunicat 
publicat, marți, simultan la Lu
saka (capitala Zambiei) și Salis
bury.

Conform acordului intervenit, 
la convorbiri participă lideri ai 
mișcării de eliberare națională 
a poporului Zimbabwe și pre
mierul Ian Smith, șeful regimu
lui de la Salisbury. r 
Congresului Național 
(A.N.C.) va fi condusă 
Muzorewa, președintele

După cum transmite 
U.P.I., vicepreședintele 
sului Național African. 
Gabellah, urmează să se întîl- 
nească în cursul acestei săptă- 
mini cu premierul Ian Smith 
pentru a lua o hotărîre privind 
data convocării conferinței. Ul
terior, liderul A.N.C. va examina 
propunerile formulate de

Delegația 
African 

de Abel 
A.N.C. 

agenția 
Congre- 

Elliott

R- P- POLONA - în cele 12 facultăți ale Academiei de mine 
ți siderurgie din. Cracovia se pregătesc anual mii de ingi
neri și specialiști pentru importante ramuri ale economiei 
naționale ca : industria minieră și siderurgică, chimia căr
bunelui, energetica nucleară, gestiunea industrială etc. în 
fotografie, aspect din unul din laboratoarele Academiei

ORIENTUL APROPIAT

CU 
de

Expresie
a cooperării rodnice

dintre România
și Peru

al secretarului general al O.N.U.

• PREȘEDINTELE REPUBLI
CII ARABE EGIPT, Anwar El- 
Sadat, a conferit, luni, cu vice
președintele Hosni Mubarak, cu 
primul ministru Mahmoud Sa
lem, cu vicepremierul și minis
trul afacerilor externe, Ismail 
Fahmy, și cu ministrul apărării, 
generalul Mohamed Abdel Gha- 
ny El Ganassy — informează co
tidianul cairot „Al Ahram".

Reuniunea dintre șeful statu
lui și principalii săi consilieri 
politici — scrie „Al Ahram" — 
a fost consacrată examinării

• AUTOBUZ ELECTRIC. Constructorul australian Roy 
Lembraggen, din Sidney, a început testările la un nou tip de 
autobuz prevăzut pentru 116 pasageri și care are drept sursă 
de energie două baterii de acumulatori, fiecare cîntărind o 
tonă. Acumulatoarele permit autobuzului să ruleze cu o 
viteză de 60 km pe oră timp de 3—4 ore, fără a fi reincărcat. 
• CE TEMPERATURA ARE NUCLEUL PAMlNTULUX? 
120 de grade C. este temperatura rocilor de cristal prelevate, 
din subsolul litoralului Mării Barents, de la o adîncime de 
7 km, constatată de cercetătorii Institutului de geofizică al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. Pentru prima dată s-a e- 
fectuat o forare la o adîncime atît de mare în straturi de roci 
dure. Temperatura de 120 grade este neașteptată pentru spe
cialiști, care susțineau — pînă acum — că rocile de cristal 
nu pot avea la 7000 m o temperatură de peste 100 grade, 
dar s-a constatat că ea crește brusc dincolo de 3000 m. în 
1980, afirmă geofizicienii sovietici, se vor putea efectua fo
rări în roci dure la o adîncime de 15 000 metri. • STAȚII 
SOLARE ÎN ACȚIUNE. 50 000 1 apă subterană extrag zilnic 
cele trei microcentrale electrice solare care funcționează de 
aproape un an în Mexic. Ele sint amplasate în zone sece
toase și sint folosite la irigarea terenurilor agricole. Energia 
solară „apasă“ o pompă solară care poate extrage apă su
ficientă pentru o localitate de 1000 locuitori. Avînd în vedere 
randamentul acestora, în programul de dezvoltare a econo
miei mexicane s-a prevăzut construirea a încă 1000 de a- 
semenea stații solare de lkW, • ARGINT DE ÎNALTA PU- 
RITAȚE. Cercetătorii de la Centrul științific de elaborare a 
materialelor semiconductoare din Varșovia au pus la punct 
un procedeu de obținere a argintului metalic cu puritatea 
mai mare de 99,999 la sută. Acest metal ultrapur provine din 
argintul obținut în tratarea minereului in uzina de zinc 
Trzebinia. Procedeul este complex și necesită o serie de o- 
perații succesive : rafinarea preliminară sub vid, insufla- 
rea de oxigen, rafinarea electrolitică, o a doua rafinare sub 
vid, filtrare coloidală. • ÎN INTERIORUL UNOR PEPENI 
VERZI. Doi traficanți de droguri au fost arestați la Bruxe
lles, imediat după coborîrea lor din avion, această captură 
polițienească soldindu-se cu descoperirea unei importante 
cantități de stupefiante. Cei doi traficanți ascunseseră în in
teriorul unor pepeni verzi, pe care-i transportaseră tocmai 
din Extremul Orient, o cantitate de 7,5 kilograme de hero
ină care, valorificată la bursa neagră a stupefiantelor, urma 
să aducă infractorilor angrenați 
bandă o sumă apreciată Ia 20 de 
Primele cercetări au arătat că 
filiere de desfacere a drogurilor 
unde doreau să ajungă cei doi traficanți. • RECORD MON
DIAL ÎN MATERIE DE SPEOLOGIE. O echipă de speologi 
francezi a coborit la o adincime de 1 270 metri în grota de la 
Pierre Saint-Martin, situată în sud-estul Franței. Acțiunea 
speologilor reprezintă un adevărat record mondial în mate
rie de expediții subterane, precedentul fiind deținut de ace
lași grup.

în operațiunea de contra- 
milioane de franci belgieni, 
heroina era destinată unei 
din Amsterdam, localitate

*

*

*

„unor importante probleme po
litice".

Șeful statului egiptean a con
vocat pe principalii săi consi
lieri, după ce l-a primit pe am
basadorul Statelor Unite la 
Cairo, Hermann Eilts, care a 
transmis lui Anwar EI-Sadat 
răspunsul israelian la ultimele 
propuneri egiptene privind rea
lizarea unui nou acord de de
zangajare a forțelor militare în 
Sinai, in vederea continuării 
procesului de dezangajare în re
giune. In timpul întrevederii, 
ambasadorul american a trans
mis președintelui R.A. Egipt un 
mesaj din partea președintelui 
Gerald Ford — relatează ziarul 
„Al Akhbar". Totodată, amba
sadorul Eilts a informat pe pre
ședintele Anwar El-Sadat des
pre convorbirile pe care secre
tarul de stat, Henry Kissinger, 
le-a avut, la Washington, cu 
ambasadorul israelian în Statele 
Unite.

• POTRIVIT AGENȚIEI 
M.E.N., după convorbirea avută 
luni seara cu președintele R. A. 
Egipt, Anwar El-Sadat, pre
ședintele Senatului din Iordania, 
Bahjat Talhouni, a declarat 
marți ziariștilor că, în cadrul 
acesteia, a fost discutată coope
rarea țărilor arabe. Convorbirea 
a fost utilă și rodnică, a spus 
Talhouni, anunțînd, pe de altă 
parte, că regele Hussein va vizi
ta Cairo, după o călătorie la 
Damasc, care urmează să încea
pă duminică.

Smith cu Abel Muzorewa și 
alți conducători ai mișcării 
eliberare națională din Rhodesia.

Conferința — se arată în co
municatul dat publicității — va 
oferi celor două părți posibilita
tea de a-și expune public do
rința de a negocia un acord ac
ceptabil. În cursul acestei prime 
etape a conferinței vor fi consti
tuite comitete pentru a exami
na propunerile în vederea rea
lizării unui acord. Comitetele 
își vor desfășura activitatea pe 
teritoriul rhodesian. Cele două 
părți se vor întilni apoi într-o 
localitate stabilită pe baza înțe
legerii pentru a ratifica propu
nerile asupra cărora s-a căzut 
de acord.

După cum s-a mai anuntat, 
problema convocării conferinței 
privind viitorul constitutional al 
Rhodesiei a constituit. în ultima 
vreme, obiectul unei intense ac
tivități diplomatice desfășurate 
de liderii mișcării de eliberare 
națională din Rhodesia. Reuniți 
în cursul lunii iulie la Dar Es 
Salaam, în vederea examinării 
evoluției evenimentelor din Rho
desia, a stadiului și perspecti
velor luptei poporului Zimbabwe 
împotriva regimului instalat ile
gal la Salisbury prin declararea 
unilaterală a independentei, con
ducătorii mișcărilor de eliberare 
națională au dat publicității un 
comunicat în care și-au făcut 
cunoscută intenția de a participa 
la lucrările unei conferințe con
stituționale în afara frontierelor 
Rhodesiei.

INAUGURAREA „FABRICII DE 
MAȘINI-UNELTE ANDINE"

în orașul Trujillo a avut 
loc inaugurarea primei eta
pe în activitatea de produc
ție a „Fabricii de mașini- 
unelte andine" 
prindere mixtă 
română. La 
inaugurală au luat parte mi
nistrul peruan al industriei 
și turismplui, Alberto Jime
nez de Lucio, însoțit de am
basadorul țării noastre la 
Lima, loan Comănescu. alte 
persoane oficiale, specialiști 
peruani și români.

Alberto Jimenez de Lucio 
a relevat, cu acest prilej, că 

de mașini-unelte 
— expresie a co-

— între- 
peruano- 

festivitatea

„Fabrica 
andine", 
laborării și cooperării rodni
ce dintre Peru și România 
— va deveni în curînd o În
treprindere de mare impor
tanță pentru dezvoltarea in
dustrială a Perului, care, 
prin producția sa de mașini- 
unelte. va contribui la crea
rea de noi unități indus
triale.

La rîndul său. ambasado
rul român a evidențiat fap
tul că realizarea acestui o- 
biectiv economic constituie 
un rezultat major ai activi
tăților desfășurate în vede
rea traducerii în viață a ho
tărîrilor adoptate cu privire 
la dezvoltarea colaborării 
bilaterale, cu prilejul con
vorbirilor Ia nivel înalt din
tre președintele Nicoiae 
Ccaușescu și președintele 
Juan Velasco Alvarado.

La New York a fost dată publicității introducerea Ia raportul 
anual al secretarului general al O.N.U.. Kurt Waldheim, cu 
privire la activitatea organizației în perioada ce a trecut de 
la sesiunea precedentă a Adunării Generale, document ca: e 
conține și o serie de concluzii privind rolul, realizările Șt 
neajunsurile organizației în cei 30 de ani ce se împlinesc de la 
înființarea acestui " ' ' " ’

Raportul constituie, 
tradițional, o analiză 
ției internaționale și 
O.N.U. în armonizarea 
lor statelor pentru găsirea de 
soliiții general acceptabile pro
blemelor politice, economice și 
sociale ale lumii.

în introducerea la raport sînt 
trecute în revistă o serie de 
evenimente și dezvoltări poziti
ve din viața internațională și 
din activitatea O.N.U., între 
care eforturile pentru întrona
rea în lume a principiilor le
galității și justiției, pentru în
tărirea securității în diferite 
regiuni ale globului, în special 
în Europa, încetarea războiului 
din Indochina — apreciată ca 
unul din evenimentele marcante 
ale anului — extinderea coope
rării economice și tehnico-știin- 
țifice între state. în legătură cu 
evoltiția vieții politice pe con
tinentul european, în introduce
rea la raport este salutată în
cheierea cu succes a Conferin
ței pentru securitate și coope
rare europeană de la Helsinki, 
arătindu-se că pe baza Actului 
final al acestei importante re
uniuni, semnat de șefii de stat 
și de guvern ai celor 35 da 
țări participante, poate fi men
ținută și întărită pacea în Eu
ropa, se poate desfășura o largă 
cooperare economică și cultura
lă între națiunile de pe conti
nent.

Referindu-se la unele nea
junsuri din activitatea organi
zației. îndeosebi la rezultatele 
nesatisfăcătoare în domeniul 
dezarmării, secretarul general 
al O.N.U. subliniază că, în 
perioada următoare, statele lu
mii trebuie „să treacă de la 
deliberări la acțiune, de la con-

for internațional.
fruntare la cooperare". Apreci
ind că O.N.U. este departe de 
a juca un rol suficient 
înfăptuirea unor măsuri 
dezarmare, Kurt Waldheim 
accentuat că 
domeniu trebuie să se_ 
de prioritate absolută în^ 
vitatea organizației. După

în mod 
a situa- 

a rolului 
eforturi-
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• ÎN CADRUL UNEI CON
FERINȚE DE PRESA organizate 
la New York, observatorul per
manent al Republicii Populare 
Democrate Coreene, Kwon Min 
Jun, a declarat că cererea Co
reei de sud de a fi admisă în 
O.N.U. reprezintă o violare a 
rezoluției aprobate de Adunarea 
Generală a O.N.U. in cadrul ce
lei de a 28-a sesiuni, prin care 
era salutată Declarația comună 
a Nordului și Sudului Coreei.

Reprezentantul R.P.D. Coreene 
a reamintit că guvernul său con
sideră că Nordul și Sudul Co
reei nu trebuie să intre separat 
în O.N.U., apreciind că, dacă 
doresc admiterea în Organizația 
Națiunilor Unite înainte de reu
nificarea tării, ele trebuie să 
facă acest lucru ca un singur 
stat.

• LA LISABONA a fost dată 
publicității scrisoarea generalu
lui Pinto Soares, membru al 
Consiliului Revoluției, coman
dant al Academiei militare, a- 
dresată șefului statului portu
ghez, prin care își prezintă de
misia din funcțiile respective, 
informează agenția France 
Presse.

afacerilor externe a fost în
credințat lui Carlos Federico 
Robledo, fost ministru al apără
rii. Sindicatele sînt, de aseme
nea, reprezentate in guvern prin 
Carlos Ruckhaus, lider sindical, 
ministrul muncii. Miniștrii a- 
părării, economiei și justiției, 
intrați în guvern luna trecută, 
își păstrează portofoliile.

NEGOCIERILE ÎN PROBLEMA 
CANALULUI PANAMA

• GENERALUL OMAR ȚOR- 
RIJOS, șeful guvernului pana
mez, a declarat că negocierile 
în problema Canalului Panama 
dintre Statele Unite și Republi
ca Panama, întrerupte în cursul 
lunii aprilie a. c„ vor fi reluate 
in primele zile ale lunii vii
toare.

După cum s-a anunțat, din 
sursă oficială, la Ciudad de Pa
nama, aceste negocieri, menite 
să ducă la elaborarea unui nou 
tratat asupra Canalului Pana
ma, vor avea loc pe Insula 
Contadore unde negociatorul 
din partea Statelor Unite, Ells
worth Bunker, urmează să so
sească, Ia începutul lunii sep
tembrie, pentru a relua convor
birile cu reprezentantul pana
mez, Juan Antonio Taek.

• LUNI s-a desfășurat la 
Bruxelles o reuniune a Comi
tetului Monetar al C.E.E., con
sacrată pregătirii întîlnirii mi
niștrilor de finanțe ai „celor 
nouă", prevăzută să se desfă
șoare la 24 august la Veneția.

în cadrul reuniunii de la 
Bruxelles, Franța a propus par
tenerilor săi să se pună de a- 
cord asupra unui plan pe etape 
de revenire la stabilitatea pa
rităților de schimb. Guvernul 
francez ar dori ca „cei nouă" să 
adopte. în cadrul sesiunii anuale 
a Fondului Monetar Internațio
nal (F.M.I.), care se va ține 
luna viitoare la Washington, o 
poziție comună asupra proble
mei revenirii la sistemul pari
tăților de schimb fixe.

CREȘTEREA NUMĂRULUI 
SPECIALIȘTI TINERI IN 

R .D. VIETNAM

DE ofl- 
fost 

de

In R. D. Vietnam cresc 
neîntrerupt efectivele de ti
nere cadre de specialiști din 
diferite domenii, pregătite 
în 37 de instituții de învăță- 
mînt superior și în 186 de 
instituții școlare de nivel 
mediu, în care învață peste 
125 000 de persoane. Paralel 
cu acțiunile de școlarizare, 
are loc și un proces perma
nent de perfecționare a pre
gătirii profesionale a miilor 
de ingineri, medici, econo
miști, profesori și învățători 
care activează în diferite re
giuni ale țării. Astfel, nu
mai în sectorul învățămîn- 
tului, un număr de 770 de 
cadre didactice din diferite 
instituții de invățămînt su
perior și din școlile tehnice 
dețin titlul de doctor sau de 
candidat în științe.

• ELVEȚIA a acceptat 
clăi, luni, invitația ce i-a 
adresată de către miniștrii 
finanțe ai „celor nouă" de a 
participa, ia 22 septembrie, la 
Bruxelles, Ia discuțiile asupra 
unei eventuale asocieri a sa la 
așa-numitul „șarpe monetar" 
vest-european.

in 
de 
a 

eforturile în acest 
bucure 

acti- 
_____ ____________ . 1 ce 
amintește că, în prezent, volu
mul total al cheltuielilor milita
re mondiale se apropie de_ 300 
miliarde dolari anual și că in 
lume se vînd în fiecare an 
arme în valoare de 20 miliarde 
dolari, introducerea la raport 
conchide că niciodată în timp 
de pace nu a fost acumulată o 
asemenea cantitate de mijloace 
de ducere a războiului. Secreta
rul general relevă urgența unor 
măsuri efective și prioritare în 
domeniul opririi cursei înarmă
rilor și dezarmării, în primul 
rind al dezarmării nucleare, 
declarindu-se între altele, pen
tru crearea de zone denuclea- 
rizate în diferite regiuni 
globului, prin negocieri 
țările interesate, însoțite 
garanții de securitate cores
punzătoare din partea puteri
lor nucleare.

Un loc important în introdu
cerea la raport este acordat 
situației din Orientul Apropiat 
și din Cipru, în lunile viitoare
— arată secretarul general al 
O.N.U., în legătură cu situa
ția din Orientul Apropiat — 
vom avea de făcut față unor 
noi situații de criză, in cazul 
în care negocierile în curs nu 
vor progresa, prin voința și spi
ritul de cooperare al părților 
interesate, către rezultate con
crete, care trebuie să netezeas
că terenul pentru etapele ur
mătoare ale unei reglementări 
de ansamblu, inclusiv soluțio
narea satisfăcătoare a proble
mei palestiniene.

Cu privire la problema Ci
prului, Kurt Waldheim a men
ționat că în negocierile inter- 
comunitare de Ia Viena s-au în
registrat progrese limitate în 
direcția unei baze puse de acord 
pe care poporul cipriot să poată 
trăi împreună în pace. „Sper 
că viitoarea rundă de convorbiri 
care va avea loc în septembrie 
va marca un progres sensibil 
către o soluție și către aplicarea 
rezoluțiilor Adunării Generale 
și ale Consiliului de Securitate"
— arată introducerea la raport.

în ce privește problemele coo
perării 
nale, 
nevoia
ca 
lă

ale 
între 

de

inter națio- 
accent pe 

se intensifi- 
internaționa-

TRATATIVELE S.A.L.T,
• LA GENEVA a avut loc, 

marți, o nouă întîlnire a dele
gațiilor sovietică și americană 
participante la negocierile pen
tru limitarea armamentelor stra
tegice (S.A.L.T.).

• NOUL GUVERN ARGEN
TINIAN — al treilea în decurs 
de aproape o lună — a depus 
jurămîntul în fața președintelui 
națiunii, Maria Estela Martinez 
de Peron.

Remanierea radicală a gu
vernului (doar trei miniștri și-au 
păstrat portofoliile) este apre
ciată ca un efort în direcția 
realizării convergenței de forțe 
necesare consolidării cadrului 
Instituțional și asigurării efici
enței planurilor elaborate în ve
derea combaterii fenomenelor 
amintite printr-o structură mai 
unitară a echipei guvernamen
tale.

în actualul guvern sint re
prezentate sectoare mai largi, 
inclusiv armata, prin numirea 
colonelului Vicente Damasco ca 
ministru de interne. Portofoliul

TRECEREA COMPANIEI 
„BRITISH LEYLAND" SUB 
CONTROLUL STATULUI

deCompania producătoare 
automobile „British Leyland", 
cea mai mare de acest gen din 
Marea Britanie, a trecut, practic, 
sub controlul statului, care a 
preluat 80—90 la sută din ac
țiunile ei. Pe viitor, ea se va 
numi „British Leyland Limited".

După cum se știe, în ultimul 
timp „British Leyland" a înre
gistrat grave pierderi financiare, 
care atingeau 2 milioane de lire 
sterline pe săptămînă, din cauza 
scăderii cererii pe piața automo
bilelor ca rezultat al depresiunii 
economice și intensificării con
curentei firmelor străine, în spe
cial japoneze, franceze și vest- 
germane.

în prezent, „British Leyland" 
produce jumătate din totalul 
automobilelor fabricate în Ma
rea Britanie, restul uzinelor de 
pe teritoriul britanic aparțlnînd 
companiilor americane „Ford“, 
„Chrysler", „Vauxhall".

• ALEXEI KOSIGHIN, mem
bru ai Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și-a Încheiat, marți, vizita de 
prietenie în IL_P. Polonă, trans
mite

In 
avut 
rek, 
P.M.U.P. Au fost examinate, cu 
acest prilej, probleme legate de 
dezvoltarea multilaterală a co
laborării dintre Uniunea Sovie
tică și Polonia. A avut loc, de 
asemenea, un schimb de păreri 
In probleme Internationale ac
tuale, în special în legătură cu 
rezultatele de importantă isto
rică ale Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa.

agenția TASS.
ultima zi a vizitei, el a 
o intilnire cu Edward Gle- 
prim-secretar al C.C. al
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15.45; 18MIERCURI, 13 AUGUST 1975

*
*

*
*

1

EMIGRANTUL: Festival (orele 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21); Scala 
(orele 8,30; 11; 13,30: 16; 18,30; 21); 
Casa Filmului (orele 9,30; 11.30; 
13.45; 16; 18,15; 20.30), Grădina
Festival (ora 19,45), Stadionul 
Dinamo (ora 20); Grădina Capitol 
(ora 19,45).

ÎNTOARCEREA LUI COLȚ ALB: 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30); Grădina Lucea
fărul (ora 20).

EPILOG LA GRANIȚĂ: Central 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30).

PIAF: Capitol (orele 9,15; 11,30; 
12.45; 16; 18.15; 20,30); Modern
(orele 9: 11,15; 13.30: 16; 18: 20); 
Patinoarul ..23 August“ (ora 20); 
Grădina Modern (ora 20,30).

MIHAI VITEAZUL: Timpuri
Noi (orele 10; 14,15; 18,30).

TĂCEREA DOCTORULUI 
F.VANS: Doina (orele 11,15; 13,15; 
15,15; 18,30; 20,30 — la orele 9,45; 
17,15 — program pentru copii).

OMUL DIN LARAMIE : Bucu
rești (orele 8,45; 11; 13,15; 16,15; 
18,30; 20,45); Favorit (orele 9.15; 
11,30; 13,45: 16; 18: 20): Grădina 
București (ora 20); Stadionul 
Steaua (ora 20.30).

TOAMNA BOBOCILOR: Dacia

(orele 9; 11,15;
20,15).

LEGEA PRERIEI: Victoria (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; ----- ------
Lira (orele 15; 17,15,- ;
dina Unirea (ora 20); Grădina 
(ora 20,15).

DEFILEUL LEGENDELOR
TA TE: Moșilor (orele 15,30;
Grădina Moșilor (ora 20).

ZIUA CEA MAI LUNGA: 
celsior (orele 9; 12,30; 16; 
Tomis (orele 9; 12,30: 16,30); Gră
dina Tomis (ora 19,45).

NU TE VOI IUBI: Bucegi 
16; 18).

ULTIMUL PISTOLAR 
CROSS CREEK: Lumina 
8.30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
20.30).

PROPRIETARII: Munca 
15,30; 18; 20.15).

LANȚURI: Feroviar
11,15; 13,30: 16; 18,15; 
mura (orele 9; 11,15; 
18; 20,15).

AL PATRULEA 
(orele 16: 18).

ÎNFRÂNGEREA
KISON: Grivița 
13,30; 16; 18,15; 
(orele 9; 11,15; 
20.30).

MARELE CIRC:
(orele 16; 18; 20);
16; 18,15).

18,15; 20.30);
19,30); Gră- 
------ i Lira

ui-
18);

Ex-
19,30);

(orele

DIN 
(orele 
18,30;

(orele

(orele 9; 
20.30); Fla- 
13,30: 15,45;

MIRE: Unirea

LUI L. WIL- 
(orele 9; 11,15; 
20.30); Melodia 

13,30: 16; 18.15;

Drumul Sării
Cringași (orele

TOAMNA CHEYENNILOR: 
troceni (orele 15,30: 19).

HYPERION: Ferentari (orele
15.30: 18; 20,15).

STRĂLUCIREA SOARELUI: Flo- 
reasca (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30); Gloria (orele 9; 11,15; 
13.30: 16: 18,15; 20,30).

PORȚILE ALBASTRE ALE ORA
ȘULUI: Giulești (orele 15,30; 18; 
20.15).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMĂ: Volga (orele 9; 11.15: 13,30; 
15,45; 18; 20,15); Arta (orele 15; 
17.15; 19,30); Grădina Arta (ora 
20).

KIT ÎN ALASKA: Pacea (orele 
15.30: 18: 20 15).

NU IESE FUM FĂRĂ FOC: Au
rora (orele 9: 11,15; 13.30; 15,45; 
18: 20.15); Miorița (orele 9.30; 12; 
13; 17.30: 20); Grădina Aurora (ora 
19.45).

PE AICI NU SE TRECE: Cos
mos (orele 15.30: 19).

ULTIMA ZĂPADĂ DE PRIMĂ
VARĂ: Viitorul
20.15) .

CE CULOARE 
TEA: Flacăra
20.15) .

FILIP CEL BUN: Vitan (orele 
15,30: 18).

HOINARII: Popular (orele 15,30; 
18; 20,15).

CONSPIRAȚIA: Progresul (orele 
15.30; 18: 20,15).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI IN RUSIA: 
Rahova (orele 16: 18).

CEI MAI FRUMOȘI ANI: 
dina Bucegi (ora. 19,45).

LOCOTENENT COLUMBO: 
dina Titan (ora 20).

NU IESE FUM FĂRĂ FOC: 
dina Aurora (ora 19.45).

TUNURILE DIN NAVARONE 
Grădina Vitan (ora 19,45).

Gră-
Gră-

Gră-

PROGRAMUL 1

9,00 TeleșcoalS. 10,00 Matineu de 
vacanță: „Stiletul4* (episodul VII). 
10,30 Muzică ușoară. Melodii la 
malul mării. 10,45 Biblioteca pentru 
toți. 11,30 Intermezzo coregrafic. 
11.40 Aveți legătura directă cu... 
Oficiul județean de comerț exte
rior — Sibiu. 12,00 Telex. 12,05 în
chiderea programului. 16,00 Volei 
masculin: România — Ceho
slovacia. 17.30 Telex. 17,35 Ateneu 
popu’ar TV. 18,15 Pentru timpul 
dumneavoastră liber, vă recoman
dăm... 18,25 La volan — emisiune

(orele 15,30; 18;

ARE DRAGOS-
(orele 15,30; 18;

REDACTIA Șl ADMINISTRAȚIA: București Piața „Sclnteti" Tel: 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac ta oficiile poștale șl difuzorij din întreprinderi șl instituții — Tiparul; Combinatul poligrafic „Casa Scinteii". 
Cititori] din străinătate pot face abonamente prin ILEXIM — Departamentul export-import presă București, Calea Griviței or. «4—«6 P.O.B, — 2001, telex : 0U631

economice 
se pune 

de a 
cooperarea

și acțiunile O.N.U. pentru 
ajutorarea țărilor în curs de 
dezvoltare. In context, secreta
rul general al O.N.U. apreciază 
că cea de-a Vil-a sesiune ex
traordinară a Adunării Gene
rale, consacrată problemelor 
dezvoltării și cooperării econo
mice internaționale, reprezintă 
un dialog fără precedent în is
torie intre statele industriali
zate și țările în curs de dezvol
tare.

în concluzie, în document se 
exprimă speranța că perioada 
următoare va fi folosită pentru 
examinarea posibilităților de în
tărire și relansare, in forme a- 
daptate la realitățile contempo
rane, a rolului O.N.U. în men
ținerea păcii și securității și in 
promovarea cooperării interna
ționale.

Recrudescența 
violenței în Ulster

In ultimele zile, Irlanda de 
Nord a cunoscut o serioasă în
răutățire a situației, incidentele 
înregistrînd o amploare fără 
precedent în cele șase luni care 
au trecut de Ia intrarea în vi
goare a „armistițiului" procla
mat de aripa provizorie a orga
nizației ilegale Armata Republi
cană Irlandeză. începînd de la 
sfîrșitul săptămînii trecute și 
pînă în prezent, în provincie 
s-au produs numeroase atacuri 
și explozii cu bombe, ciocniri 
între trupele britanice și ele
mentele extremiste ; 5 persoane 
au fost ucise, iar cîteva zeci 
rănite. Mai mult de 60 de per
soane au fost arestate.

în ciuda gravității situației, 
care amenință să ducă la lichi
darea „armistițiului" și reluarea 
ostilităților, observatorii din ca
pitala Marii Britanii subliniază 
că ar fi vorba doar de o „ră
bufnire temporară" a conflictu
lui, care arată că elementele ex
tremiste, adversare ale soluțio
nării problemei pe cale pașni
că. nu privesc cu ochi buni în
cercările și eforturile depuse în 
ultimul timp pe această cale.

pentru conducătorii auto. 18.35 
Tragerea Pronoexpres. 18,45 Me
lodii... melodii. Muzică ușoară. 
19,05 Tribuna TV. Ipostazele sen
timentului Istoriei în contempora
neitate. 19,25 1001 de seri. 19.30 Te
lejurnal. 20.00 Revista economică 
TV. 20,20 Telecinemateca. In ci
clul „Mari actori** — Tatiana Do
ronina. Filmul „Sora cea mare4*. 
21,50 Vedete în recital. 11,10 24 de 
ore. 22,30 închiderea programului.

PROGRAMUL 2

20,00 Pagini de umor: „Ce vrăji 
a mal făcut nevasta mea“. 20,25 
Preferințele dv. muzicale sînt și 
preferințele noastre. 21,15 Telex. 
21.20 Studio ’75. Emisiune realiza
tă în colaborare cu Comitetul 
U.T.C. al sectorului 7 din Bucu
rești. 21,45 Roman foileton: „Șl 
totuși se învîrtește..." 22,30 închi
derea programului.

Teatrul Giulești (la Parcul tea
trului Giulești): NOPȚI DE VABĂ
— ora 20,30; Teatrul Mic (la Ro
tonda din grădina Cișmigiu): 
AMINTIREA SCRIITORILOR — 
ora 20: Teatrul „C. Tănase" (sala 
Savoy) : UN BĂIAT DE ZAHĂR... 
ARS ! — ora 19,30; (grădina Boe
ma): tN GRĂDINA BUCURIILOR
— ora 19.30; Rapsodia Română: 
ȚARĂ BOGATĂ-N FRUMUSEȚI
— ora 18,30.
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